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VOORWOORD.

De twintigste eeuw zal in de Nederlandsche ontwikkelingsgeschie-

denis gekenmerkt zijn door een gewichtig verschijnsel: de opkomst

van het Groote Nederland in Azië door oplevenden Inlandschen ont-

wikkelingsdrang, geleid door herlevende Nederlandsche geestkracht.

Onder de vooruitstrevende groote eilanden van Nederlandsch Indië

staat Suinatra thans vooraan. Het is het land van de naaste toekomst.

De aandacht van het Nederlandsche volk daarop te vestigen; be-

langstelling voor den grooten voorpost van ons eilandenrijk in de

Oostersche wateren te wekken; bekendheid met de hulpbronnen van

het land en de geestelijke en maatschappelijke krachten zijner be-

woners te verspreiden, — dit was het doel van het Koloniaal In-

stituut met het uitschrijven der prijsvraag over Land en Volk van

Su'matra, waarvan dit boek de vrucht is.

Het ontstaan van het werk als bekroning eener prijsvraag ver-

schafte het voordeel^ dat het handschrift onder de oogen is geweest

van mannen van wetenschap, waardoor hel heeft gewonnen aan juist-

heid en nauwgezetheid in de bewerking, zonder nochtans zijn ka-

rakter van beknoptheid en overzichtelijkheid te verliezen. In het bij-

zonder aan dm Beoordeelingsraad van het Koloniaal Instituut heeft

de schrijver verschillende nuttige wijzigingen te danken.

De groote Europeesche oorlog heeft op dit werk eenigen invloed

gehad doordat voor enkele karakteriseerende cijfers in het economi-

sche gedeelte gegevens over het normale jaar 1913 zijn gebruikt, als

nieuwere cijfers onder den invloed van den oorlog een minder juist

algemeen beeld zouden hebben gegeven.

Leiden, April 1916. DE SCHRIJVEIL
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I. TER INLEIDING.

Ligging en vorm.

Sumatra ligt tusschen 5°39 /

N.B. — als men het eilandje Wê er

nog bij wil rekenen komen er nog 16 minuten of Engelsche mijlen

bij — en 5°57' Z.B.

De vorm is ongeveer die van een trapezium, waarvan de langste

evenwijdige zijde — de Westkust — juist naar het Zuidwesten is

gekeerd; de kortere — de Oostkust — naar het Noordoosten. De

beenen van het trapezium loopen vrijwel Oost-West — n.1. aan

•de Noordkust van Oedjoeng Radja of Koningspunt tot Oedjoeng

Djambo Ajé of Diamantpunt — en Noord-Zuid, van Tandjoeng

Toea of Varkenshoek tot de Eerste Punt bij den ingang van Straat

Bangka.

Het trapezium is niet regelmatig. Vooreerst wordt het in Zuide-

lijke richting breeder. Van de loodlijn Diamantpunt-Meulaböh tot

aan de loodlijn Tandjoeng Balai (in Asahan)-Sibolga blijft de

breedte vrijwel 200 K.M., maar over de grootste breedte, van Indra-

poera tot Tandjoeng Datoek (de Noordelijke afsluiting van de

Amphitrite-baai) wordt ons trapezium wel 400 K.M. breed en van

Tandjoeng Djaboeng en eenige punten in Straat Bangka af vallen

dwarssneden van weinig minder breedte aan te wijzen.

Verder loopt de basis van het trapezium niet ver genoeg door;

de Zuidelijke punc van het eiland is afgesneden langs een Oost-

West loopende lijn, die de Vlakke hoek en Varkenshoek verbindt

en de Lampoengs- en Keizersbaai afsluit.

De Westkust wordt door den evenaar in twee gelijke stukken

verdeeld. Van de Oostkust, de Noordoostkust dan eigenlijk, ligt

twee derde benoorden, een derde bezuiden den evenaar.

1



Denken we ons een lengte-as over Bumatra van Koningspunt tot

her schiereiland tussehen Lampoengs- en Keizersbaai, en een der-

gelijke as over Java van Banjoewangi over de Noord-Bantensche

vnlkaangroep, dan vormen die assen met de parallellen of breedte-

graden hoeken van resp. 45° en 12°, dus onderling van 33°. Het

ontmoetingspunt valt juist op de vulkaanruïne van Krakatau in

Straat Soenda.

Die lange Sumatra-as is 1650 K.M. lang, dus ruim 4 maal de

grootste breedte van het eiland.

Rekenen we ons Westelijkste eilandje Poelau Breuëh tot Sumatra,

dan strekt dit eiland zich uit van 95° tot 106° O. L. van Greenwich.

Men rekent er met den plaatselijken tijd der hoofdplaatsen, die

op de postkantoren herleid wordt tot den op Java geldenden tijd

van Midden-Java. Zoo verschilt Padang 38 minuten met den tijd

van Midden-Java. Het post- en telegraafkantoor te Padang zal bijv.

voor een uur van openen of sluiten opgeven 6.22, wat overeen-

stemt met 7 uur op Java.

Het tijdsverschil met Amsterdam bedraagt te:

Koeta Radja .... 6 uren.

Padang 6 uur 22 min.

Teloek Betoeng ... 6 uur 41 min.

De uiterste grenzen van Sumatra hebben 3 kwartier tijdsverschil.

Oppervlakte.

Wanneer men Groenland niet tot de eilanden rekent, is Sumatra

naar zijne oppervlakte het vierde eiland in grootte op de wereld.

Nicnw-Guinea is 735000 vierkante Kilometer groot, Borneo 736000,

Madagascar 592000; Sumatra 440000 met inbegrip van de Weste-

lijke eilandenrij.

Als rneer overzichtelijk en zéér summier, maar beter geschikt om

in het geheugen te blijven hangen, moge het volgende tabelletje

dienen, waarbij de oppervlakte van Nederland, 600 G.M 2
, of 33000

K.M 2
, als eenheid dient.



Vergelijking der oppervlakte van:

Nederland = 1.

met die van

:

Oostkust van Sumatra . . 2.8

Palembang 2.7

Atjeh en Onderhoorigheden. 1.6

Djambi 1.5

Tapanoeli 1.3

Westkust van Sumatra . . 1.2

Lampoengsche districten. . 0.9

Bengkoelen 0.8

Afd. Indragiri 0.8

Sumatra 13.5

Java 4.

Nederlandsen Oost-Indië. . 58.

Nieuw-Guinea 22.

Nederl. Nieuw-Guinea . . 11.

Borneo 22.

Nederl. Borneo 16.6

Celebes 5.

Al het land op de aarde . 4364.

De oppervlakte der aarde . 15454.

§ 2. Omringende zeeën.

Sumatra ligt aan den Westelijken rand van het Westelijke deel

der Australisch-Aziatische Middelzee. Dit Westelijke deel is een

echte transgressie-zee, in tegenstelling met het Oostelijke, waar

diepe zeeën zijn ontstaan door het wegzinken van groote schollen

lands. Sumatra is een echt continentaal eiland.

De transgressiezee sluit zich in het Zuiden aan bij den Indischen

Oceaan. Deze wereldzee maakt geene uitzondering op den regel, dat

de grootste diepten der Oceanen dicht bij de randen worden ge-

vonden. Van Sumatra's Westkust af gerekend daalt het vastelands-

blok dus ook vrij snel tot de dieptelijn van 3000 M. onder zee.



Van bet schiereiland Malaka af naar het Westen vindt men

achtereenvolgens de volgende golvingen in het profiel van dit deel

der aardoppervlakte

:

1. de Straat van Malaka en de geologisch zeer jonge kustvlakte,

van 50 M. beneden tot 100 M. boven zee.

2. het bergland van Sumatra, oude en zeer oude gebergten, met

daarvan afgespoelde jongere gesteenten en met vulkanische ge-

steenten op verschillende plaatsen. Deze aardplooiïng bereikt over

de 3000 M. hoogte.

3. het zeebekken tusschen het hoofdeiland en de Westelijke eilan-

den-rij (Mentawei-bekken), met eene grootste diepte van ruim

1000 M., in het Noorden minder dan 200 M.

4. de plooiïng van de Westelijke eilanden, tot 200 M. boven het

zeevlak.

5. een diepe slenk of kil van den Indischen Oceaan, steil afval-

lend, van de Westkust dezer eilanden tot meer dan 6000 M.

diepte (Mentawei-diepte).

6. eene zeer breede opbuiging van den Oceaan-bodem met zeer

flauwe hellingen, welke de diepte doet verminderen tot 4000 Meter.

Voor het profiel van Java bestaan dergelijke golvingen. Doch

daar zijn de zeer oude gesteenten, die den grondslag van Sumatra

en Java vormen, 2 a 3000 Meter dieper weggezonken. (En de tertiaire

gesteenten dus zooveel dikker op den voormaligen zeebodem ge-

vormd). Java heeft alzoo geen Zuidelijke eilandenrij; de kruin van

de opplooiïng, die overeenkomt met de Mentawei-rij, blijft nog een

2000 M. onder water.



II. DE KUSTSTREKEN.

Kustontwikkeling van Sumatra.

Men pleegt wel eens het aantal lengte-eenheden der kustlengte

van een land te deelen op het aantal vierkante eenheden der opper-

vlakte. Hoe grooter het dan ontstaande quotiënt is, hoe geringer

de kustontwikkeling. Sumatra heeft op elke 100 K.M 2 oppervlakte

nog geen K.M. [kust. Dit cijfer is ongunstig. Voor Borneo is het

nog ongunstiger, maar hier vormen over het algemeen de rivieren

betere toegangswegen tot het hart des lands. Voor het smalle Java,

het skeletachtige Celebes, is de verhouding heel wat gunstiger,

maar hier tellen de rivieren bijna niet mee als toegangswegen tot

het land. De beteekenis der rivieren van Sumatra wordt evenwel

verkleind door het ontbreken van binnenlandsche verbindingen tus-

schen de rivieren onderling en door de banken vóór de mondingen.

De kustontwikkeling is één der factoren, die de mogelijkheid van

ontwikkeling van een land bepalen. De ongunst van dezen factor

laat zich op Sumatra zeer goed bemerken. Er zijn heel wat streken

aan te wijzen, waar de afvoer der producten te kostbaar is en te

lang duurt, waar de toevoer van menschen, van materialen te veel

bezwaren ondervindt om economische ontwikkeling mogelijk te maken.

Dus heeft Sumatra veel meer spoorwegen noodig.

Landschapsbeeld der Oostkust.

Aan de Oostzijde helt het land zoo langzaam zeewaarts, dat van

zeer breede strooken moeielijk kan worden gezegd of zij tot het

land dan wel tot de zee behooren. Toch zijn hier geen kale wad-

den, geen slikken of schorren, zooals wij die in dergelijke vage

terreinen in Nederland kennen. Daarvoor zorgt de weelderige tro-

pische plantengroei.

Een onbegaanbare modderbodem, meters diep en uren breed, sluit



alle bebouwing uit. Do vloed dringt naar binnen en belet de rivie-

ren af te stroomen, waardoor de modderstrook zich verbreedt. Verder

landwaarts in krijgt men eene strook, waar de modder soms droog

wordt en zich dan vertoont als een harde kleibodem, door enorme

Bcheuren doorgroefd.

Van uit zee gezien teekont deze vage kust zich scherp en ge-

sloten af door de dichte begroeiing met de bladrijke, heldergroene

rhizophoren (mangrove), bakau in het Maleisch, die zich tot vier,

vijf meter boven het water verheffen. De vruchten dezer zeer merk-

waardige boomen schieten al wortels uit, terwijl zij nog aan den

boom hangen. Waar deze wortels maar den modderbodem kunnen

bereiken, grijpen zij vast en geven het aanzijn aan nieuwe planten.

De wortels van eene soort bakauboomen krommen zich, snakkend

naar lucht, in lussen boven het water uit. Van eene andere soort

ontspringen de wortels vlak onder de takken aan den korten stam.

Ook die takken schieten luchtwortels uit. Bij laagwater ziet men

het geheele eindelooze, hopeloos-eentonige bakau-bosch op millioenen

kronkelstelten in den weeken modderbodem staan. Bij vloed schijnt

het bosch op het water te rusten.

Aangroei der kust.

Deze wortels zijn uitstekende slibvangers. De lage, alluviale kust

aan de ondiepe zee der Oostkust van Sumatra groeit dan ook zeer

snel aan. De rivieren brengen het slib aan. De bakau-wortels hou-

den het vast. De stroomingen fatsoeneeren er een kustlijn van. De

aangroei is dan ook niet regelmatig. Waar men haar zou verwachten,

ziet men wel eens eene afneming van de kust. Ver weg, op een

rustig plekje, kan het slib zich pas neervleien, vormt er soms van

lieverlede een eilandje, dat ook spoedig door de bakau is overwel-

digd en zich, door tusschenliggende stroomen daarin verhinderd,

niet altijd aan den wal kan vasthechten.

Voor de riviermonden vormen zich modderbanken, soms geduchte

hindernissen voor de scheepvaart vormend. De kuststroom heeft de

riviermonden langs Straat Malaka in Noordelijke en Noordwestelijke

richting omgebogen.

Aan de Westkust is de zee te diep en de branding te sterk voor

de vorming van nieuw land op zóó groote schaal. Slechts in het







Noorden, waar dieper zee en sterker branding aan beide zijden des

eilands optreden, is het eiland smaller, ligt de hoofdwaterscheiding,

de ruggegraat van Sumatra, ten naaste bij in het midden; zijn de

rivieren, naar Oost en West stroomend, van gelijke grootte.

Het nut van de bakau-boomen is gering. Het hout is hard en

goed voor brandhout — maar wat beteekent dat in een land als

Sumatra, waar ieder naast de deur zooveel brandhout kan kappen

als hij wil? Voor het zagen van planken is het hout te dun en te

kort. De bast bevat looizuur, wordt ook wel bij de looienj en ver-

verij en bij het tanen van netten gebruikt.

Er komt wel eens een schippertje een prauw bakau-bast aan

Sumatra's kust halen. Maar van beteekenis is die handel niet. Bij de

Europeesche looienj is de looistof uit bakau-bast niet gewild, althans

op dit oogenblik nog niet.

Deze kust als wooyiplaats.

Op sommige plaatsen, waar het rivierwater in staat is iets grover

materiaal dan de uiterst fijne kleideeltjes mee te voeren, ontstaan

strooken zand, hooger en vaster dan de omgeving. Hierop groeit het

schrale api-api-hout. Waar de omstandigheden gunstig zijn vindt men

er ook wel eens eenige scheefgewaaide klapper- of pinangboomen.

Op deze drogere plekken aan de rivieroevers en de zeestraten

ontstonden schaarsche, kleine kampongs. De bewoners leven van

vischvangst, eenigen kleinhandel, het maken van kadjang-dakbe-

dekking en het verzamelen van boschproducten. Verder is er een

lapau of kedai (winkeltje), waar voorbijvarende schippers provisie

kunnen inslaan en logies vinden.

Nipah- en roembiagordel. — Moerasbosschen.

Meer landwaarts in leven in het brakke water der kustmoerassen

de nipah-pahnen, die op zeer korten stam tot 10 M. lange, zeer

stevige, vedervormige bladeren dragen
J
het materiaal voor de kadjang-

dakbedekking. Deze kadjang's waren vroeger meer dan nu een

belangrijk artikel van binnenlandschen handel. Meer en meer ge-

bruikt men voor woningen en schuren nu gegalvaniseerde en gegolfde

ijzeren platen, waardoor het uiterlijk der dorpen, en zelfs van het

landschap, zich aanmerkelijk wijzigt. Voor gebouwen van tijdelijken

aard blijft de kadjang echter steeds begeerd.



Allengs komt er motu- verscheidenheid in de plantenwereld. Nu
zijn het de roembia'a of sago-palmen, die veelal het karakter van

hei landschap bepalen. In uiterlijk gelijken zij op de nipah's; de

bladeren dienen ook tot dakbedekking. De stammen zijn wat hooger.

Lang niet alle roembia's worden voor de sago-bereiding gebruikt.

Veel minder dan in het Oosten van den Archipel is de sago op

Sumatra volksvoedsel. Alleen op de Mentawei-eilanden is de sago-

voeding van belang. Het zijn in de uitgestrekte, onbewoonde stre-

ken der Oostkust meer de wilde varkens dan de menschen, die de

roembia exploiteeren voor hunne voeding. De varkens zijn in staat

de boomen om te werpen en te splijten.

Allengs vallen er meer boschprodueten, rotan vooral, te oogsten

en treden flinke boomen op, die wegens de nabijheid van de kust

en de bevaarbare rivieren meer voor timmerhout worden benut dan

de boomen in het hoogwoud.

Onder de palmen beginnen de niboeny en de pinang op den voor-

grond te treden, voornamelijk op de zandwallen langs het moeras

en de rivieroevers. Beiden zijn hoog, slank en sierlijk; de niboeng

stekelig, de pinang glad van stam. Het buitenhout van de niboeng

is zeer hard en duurzaam; de dunne, sterke stammen worden daarom

veel gebruikt voor stijlen en palen bij den huisbouw; ook worden

zij wel uitgehold, om te dienen voor buizen of, tot latten gespleten,

voor vloeren. De pinang heeft onder de kleine kroon groote, ver-

Takte bloemtrossen met een enorm aantal vruchten. Als na de rijping

der vruchten kroon en bloeiwijze tegelijk afvallen, ziet de hoofde-

looze, slanke stam er potsierlijk uit. (Zie over het gebruik der

pinangnoot § 46).

Voornamelijk in Langkat en het aangrenzende deel van Atjeh

zijn er terreinen, die naar hun boomgroei tot de gemengde binnen-

landsche wouden behooren, maar die toch in den regentijd soms

vrij diep onder rivierwater bedolven liggen, zoodat men er zelfs

dwars door het bosch heen kan varen. Deze tijdelijke vloedbosschen

vindt men daar, waar de hoogere gronden minder geleidelijk in eene

zeer lage kuststrook overgaan. In de grensstreek van Atjeh en de

Oostkust vormen zij eene voor bebouwing ongeschikte zone.



Overgang naar de bewoonde wereld.

Zoo komt men eerst diep landwaarts in aan het droge, voor be-

bouwing geschikte, productenrijke land. Daar eerst komt men aan

de havens, de natuurlijke stapelplaatsen der stroomgebieden. Daar,

ja soms nog verderop, vindt men de „pangkaV\ de plaats waar een

landweg begint en aansluit aan de rivier.

Goenoeng Soegih, aan de Wai Sepoetih, in de Lampoengs, ligt

100 K.M. ver landwaarts in; Menggalö, een levendiger centrum aan

de Toelang Bawang (Lampoengs) 90 K.M.; Palembang 90 K.M. de

Moesi op, Djambi 100 K.M. de Batang Hari op; Rengat 130 K.M.

van de monding der Indragiri-rivier; Pelalawan nog verder van den

Kamparmond; Siak 75 K.M. van de Brouwerstraat.

Bengkalis op zijn vlakke eiland aan de Brouwerstraat en het

groote visschersdorp Bagan Si Api-Api aan het estuarium van de

Rokan hebben het aan hun vaster grondstrooken te danken, dat zij

zich tot grooter bevolkingscentra konden ontwikkelen.

Poelau Sembilan en het aan de overzijde der diepe Aroe-baai in

Langkat gelegen Poelau Kompai zijn hoog en droog en zijn aan de

Oostkust de eenige heuvelachtige streken.

Het deel van alluviaal Sumatra, dat door zijne moerassige gesteld-

heid aan den landbouw is onttrokken, is onevenredig groot.

In verre toekomst zal dit deel waarde gaan verkrijgen en eene

groote bevolking kunnen voeden door indijking, door het verbeteren

der afwatering en het onder tucht brengen van den weelderigen

plantengroei.

§ 5. De Westkust.

De Z.O. punt van de Lampoengs wordt ingenomen door den lagen

vulkaan Radjabasci, 1280 M. hoog. Naar 't Westen dringen de

Lampoengsbaai en de Keizersbaai tusschen de evenwijdige gebergten

40 en 50 K.M. naar binnen. De mooie bergeilandjes, evenals de

kusten der beide baaien, zijn in hunne vegetatie reeds bekomen

van de verwoesting door de Krakatau-catastrophe in 1883. De Vlakke

hoek om, en we komen aan de Westkust. Hier is heel wat meer

afwisseling dan aan de Oostkust. De bergen zijn dichterbij en zicht-

baar. De wat eentonige kammen der ketens worden afgewisseld
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door de kegels der vulkanen, goede bekenden van den zeevaarder.

De kustvlakte is smal, ontbreekt zelfs hier en daar. Meestal een

smal, helder wit strand; gezellige klapperbosschen getuigen van

menseheli jke vestiging. Een flinke, witte streep branding teekent

rich af* vóór de kust. Koraaldieren hebben hier en daar de voor-

waarden voor hun bestaan gevonden, een vasten, ondiepen bodem,

moddorvrij water, voldoenden golfslag. Er zijn koraaleilanden en zoom-

riffen ontstaan.

De Westkust rust als het] ware op een voetstuk; de zee wordt

spoedig dieper en buigt naar de Westelijke eilandenrij weer op.

Ook de kustvlakte vertoont eenige neiging tot het aannemen van

den terrasvorm in plaats van de zeer geleidelijke helling. Langs

een der passen over of poorten door het gebergte naar zee afdalend

passeert men meermalen een betrekkelijk vlak stuk; daarop volgt

een gedeelte met meer daling, een dieper insnijden en sneller stroom

der rivieren, en daarop, soms vlak aan zee, weer een geheel vlak

gedeelte.

Lagunenkust.

Deze laatste vlakke kuststrooken zijn gunstige terreinen voor het

vormen der lagunenkust, die op sommige deelen van Sumatra's West-

kust overheerscht.

De lagunen heeten hier raivang en zijn volgegroeid met roembia-

en nipah-palmen. Op menig plekje zijn echter ook wel sawah's aan-

gelegd. Zij bevatten zoet of brak water.

De rivieren vinden hun monden verstopt door de opgewaaide

zandstrook — soms zijn het zelfs lage duinen — langs de kust.

Zij overstroomen het vlakke land achter deze „lido" '). Evenwijdig

met de zandstrook loopt de rivier voort, zoekend naar een uitweg

voor hare wateren. Andere rivieren, in hetzelfde geval verkeerend,

ontmoet zij daarbij, tot een uitweg is gevonden, waarvan de drempel

bij laag water wel eens bloot komt.

Op de lido's liggen de dorpen. Deze zandstrooken aan zee zijn

voor de teelt van klapperboomen zeer geschikt. De boomen mogen

1) Naar plaatsnamen te oordeelen schijnen deze lido's in het Maleisen met
de namen gosong, gêsëng of gasang te worden aangeduid.
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door den wind scheefgewaaid zijn en landwaarts neigen, ze groeien

door en ze groeien goed.

Merkwaardig is het, dat op deze .lido's ook de tjemara's (casua-

rinen), anders meer kinderen der hooge bergen, zoo goed groeien.

Op verschillende plaatsen, bijv. op de lido tusschen het groote dorp

Sasak, juist onder den evenaar, en Air Bangis, vormt de smalle

weg over de lido's, tusschen de rawangs en de zee, fraaie tjemara-

lanen. Ook aan de kusten van Atjeh zijn de tjemara's welbekend.

Vlak, en niet overweldigd door plantengroei, zouden de lido's

uitstekende en goedkoope communicatiewegen vormen langs de kust,

ware het niet, dat de breede, ondiepe riviermondingen een veelvuldig

overvaren noodzakelijk maakten. Toch is van die zandstrooken veelal

gebruik gemaakt voor wegenaanleg.

Door het terrasachtige van het kustterrein sluit de rawang soms

vlak aan bij den voet der heuvels, zooals bijv. in het Noorden van

Bengkoelen (Moko-Moko) en het Zuiden van Sumatra's Westkust

(Indrapoera) ; voorbij het dorp Tikoe (recht Oost van het Manindjau-

meer) tot Air Bangis en verder langs de Tapanoeli-kust tot de

Batang Toroe-mond, en hier en daar in Atjeh.

Bergachtige kust.

Het gebergte ziet men nu en dan tot aan de kust komen, en

dan ontstaat een grillige, baaienrijke kust, door de zee afgeknaagd,

met veel rotseilandjes — mooie erfpachtsperceeltjes voor klapper-

cultuur — ervóór.

Die rotskusten kunnen echter het verkeer danig hinderen.



III. HET BINNENLAND.

£ 6. Karakter van Sumatra's bergland.

Van de groote Socnda-eilanden heeft Sumatra de meest grootsche

gebergten en het meest woeste, imposante natuurschoon.

De sterke en machtige geleding van het bergland eenerzij ds, de

eindeloozc moerassen en de onderling niet verbonden rivieren, lood-

recht op de lengteas van het eiland anderzijds, eischen voor Sumatra

veel energie, techniek, moed en geld, om het tot ontwikkeling zijner

rijke hulpbronnen te brengen. Hoeveel gemakkelijker maakte de na-

tuur ons deze taak op Java! Daar kon van Anjar tot Banjoewangi de

spoorlijn worden gelegd, zesmaal de hoofdwaterscheiding des eilands

overschrijdend, op hoogten van minstens 100 en hoogstens 800 Me-

ter boven het zeevlak, en telkenmale eenvoudig door eene adhaesie-

baan, met behulp van .eenige korte tunnels.

En op Sumatra moest men bij den spoorweg op de Westkust

reeds op 25 K.M. afstand van de zee, bij Kajoe Tanam, een tand-

radbaan aanleggen, die, nogmaals 25 K.M. verder in de richting

Fort de Koek, op 1154 M. hoogte, de hoofdwaterscheiding moei-

zaam overwint.

Daendels' kunststuk op Java, de postweg Buitenzorg-Tjiandjoer

over de Mëgamendoeng, is op Sumatra nu al meermalen herhaald

en overtroffen.

De vereenvoudigingszucht van de menschen doet hen spreken

van een één- of twee-rijig ketengebergte, de Goenoeng Barisan,

door heel Sumatra strekkend, met de vulkanen daarin, daartusschen

of daarbezijden, langs vulkanische spleten.

Zóó eenvoudig zit het geraamte van Sumatra echter niet in elkaar.

Wie van eene hooge bergkruin of een vulkaantop ergens in Su-

matra kan rondzien, ontwaart een wirwar van ketens, waarin nau-
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wehjks richting of systeem is te herkennen. Als rustpunten daarin

de vulkanen, hooger meestal dan de omringende bergen; grondvorm:

de stompe, afgeknotte kegel, de steilte regelmatig toenemend van

den voet naar den top, zoodat de zijden ingedeukt lijken; die mantel

doorgroefd met ravijnen, boven smal en diep, naar beneden breeder

en vlakker verloopend ; soms zich vereenigend, elders zich splitsend.

Naar het Oosten blauwt de groote laagvlakte, die door gezichts-

bedrog schijnt te rijzen naar de richting van de Straat van Malaka.

In het Westen is soms een doorkijk naar den Indischen Oceaan

vergund. De rivieren ziet men glinsteren in lachende, zonnige dalen;

bewoonde, maar o, zoo eenzame en afgesloten oasen in de bergen-

woestenij ; of ze woelen zich door nauwe donkere dwarsdalen, waar

het oog hen niet kan volgen. Waar, vraagt men zich af, vinden

zij een uitweg? Zullen zij ten slotte naar de Oost- of de Westkust

hun water voeren?

Gebruik der namen van bergen.

De Maleier kent de bergen als kegels — de vulkanen — , en als

reeksen of ketens — , de barisan. Het woord baris beteekent „rij"

of „reeks", „barisan" is bij hem geen eigennaam voor één hoofd-

reeks van bergen, maar een soortnaam.

Lagere, alleenstaande bergen, zooals de bodemstukken, welke na

wegspoeling van den omringenden grond zijn blijven staan, noemt

hij „boetet" ; een hoogen rivieroever of een plateaurand „tebing"

;

eene vlakte „padang" ; een kustmoeras „ratoang" ; een ander moeras,

een poel „paja'
1

; een dal „lembah" ; een nauw dwarsdal „loerah".

De eigennamen van de bergen geven soms ook heel wat moeite.

Ga maar niet, om u te oriënteeren, aan de Inlanders de namen der

• hen omringende bergen vragen en die vergelijken met de namen

op uw kaart. Voor complexen van bergen, naar hun ligging of hun

ontstaan bijeenhoorend, zal men van hen geen naam hooren. Oro-

graphische of geologische eenheden kent hij niet. Daarentegen noemt

hij voor afzonderlijke toppen of topjes tal van namen, die in den

regel blijken de namen te zijn van nabijgelegen dorpen, van den

kant van zijn woonplaats gerekend. Aldus kan het u overkomen

voor één bers; verschillende namen te hooren al naar de hemelstreek
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ten opzichte van den berg, waar men zich bevindt. De Inlander

voelt niet de behoefte om aan eiken berg of rivier, buiten zijne

dagelijksche omgeving, een naam te geven. Dit is alles de „rimba",

de wildernis.

De vroegere zeevaarders voelden wèl de behoefte om aan uit zee

zichtbare bergtoppen een naam te geven, evenals aan voor hen

naamlooze eilanden, zeestraten, kapen en baaien. Die namen zijn

nog in stand gebleven, al zijn zij natuurlijk bij den Inlander vol-

slagen onbekend.

Zoo noemden vroegere Portugeesche zeevaarders den drietoppigen

vulkaan Pasaman, in de Padangsche Bovenlanden (van uit zee zich

als één berg vertoonend), Ophir, naar Salomo's goudland, vanwaar

het tempelgoud kwam. In verschillende deelen der wereld is het bij-

belsche goudland gezocht, ook op Sumatra. De naam Ophir is blijven

standhouden en zelfs overgegaan op de onderafdeeling Ophir-districten.

Andere bergen zijn door de zeevaarders naar naastbijliggende kust-

plaatsen of baaien benoemd, zooals de Keizerspiek, de Seblat, de

piek van Indrapoera.

De eenvoudige voorstelling van een of twee barisans met omlig-

gende vulkanen zou bijna kunnen doorgaan voor Zuid-Sumatra, van

Straat Soenda tot aan de Goenoeng Seblat, waar de residentie's

Palembang, Bengkoelen en Djambi elkaar raken.

Noordelijker vindt men een bergen-labyrinth in de Bovenlanden

van Djambi tot aan de Goenoeng Koerintji of Piek van Indrapoera;

verder een gebied van bergreeksen, in het Westen evenwijdig aan

de kust, de overige daarvan aftakkend in O.W.richting, met lengte-

dalen, plateaux en kleine hoogvlakten daartusschen. Benoorden den

vulkaan Pasaman worden het meer bergreeksen van geringe hoogte

in de richting der lengte-as van het eiland, zeer groote lengtedalen

insluitend, tot voorbij Padang Sidimpoean toe.

Hier kan men rekenen, dat het eigenlijke Noord-Sumatra begint,

gekenmerkt door groote hoogvlakten, door hooggebergten omringd,

door dwarsloopende gebergten doorsneden. De Oostelijke kustvlakte

wordt smaller en sluit dikwijls zonder overgang tegen de oude ge-

bergten aan.



15

Het is niet de bedoeling van dit werkje de oro-hydrographie

van Sumatra, voorzoover die bekend is, te gaan beschrijven. Elke

vulkaan, elke rivier zou voor hare — soms zeer belangwekkende —
monographie een plaatsje kunnen vragen. Om den lezer eenigszins

te oriënteeren willen wij de hoofdwaterscheiding nagaan en iets

over de geologische gesteldheid en haar samenhang met den vorm

en de geaardheid van het terrein mededeelen.

De hoofdwaterscheiding als uitgangspunt der orographische hoofdlijnen.

Die hoofdwaterscheiding loopt nu eens over de oudste gebergten

en dan weer over jonge vulkanen ; een lavastroom heeft soms die

scheiding verlegd; ook volgt zij geenszins altijd de hoogste kam-

men. Geologisch of tectonisch heeft die lijn dus geene bijzondere

beteekenis; alleen ten opzichte van de tegenwoordige rivierloopen

en meren is zij van het grootste belang en daarom kozen wij haar

als leiddraad door het bergeh-labyrinth.

§ 7. Znid-Sumatra.

De Boekit Sawah van de Vlakke Hoek, in het Zuiden vrij laag

en vlak van kam, kan men rekenen te loopen tot de Seminoeng,

(1846 M.) den rustenden vulkaan, die ontstaan is in de krater-

ruimte van den ingestorten Ranau-vidkaan. Het overige van die

ruimte vormt nu de Ranau, d. i. het Meer, 559 M. boven zee,

meer dan 200 M. diep en 106 K.M. 2 groot, d. i. bijna 2
/3

der opper-

vlakte van de Haarlemmermeer (die 18000 H.A. groot is).

In de Seminoeng eindigt ook de vulkanenrij, die het middelste

der drie Zuidelijke schiereilanden bedekt, en waartoe als hoogste

vulkaan de Tangkamoes of Keizerspiek (2262 M.) behoort.

Die twee evenwijdige gebergten sluiten het dal der Semangkö

in, waarvan het bovenste deel (op + 900 M. hoogte), gevormd

wordt door een der oude meerbodems, thans diluviale plateaux,

met tuf uit de omringende vulkanen bedekt, welke voor Sumatra's

bergland van zooveel belang zijn.

De westelijke oever der Lampoengsbaai tot voorbij Teloek Betoeng

is eene hooge dwarskust, dus met veel baaien en rotseilanden. De

Oostelijke kust is vlak, maar op de Zuidpunt van het derde schier-

eiland verheft zich de lage uitgedoofde vulkaan RadjübasÜ (1341 M.).
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Vulkaan rij door Straat Somda.

Deze Radjöbasö is het uitgangspunt van eene rij vulkanische

eilanden, dwars door Straat Soenda strekkend tot Java's Zuidwes-

telijke schiereiland en wel over de kleine Poelau Tiga, weinig

boven het zee-niveau uitstekend, Seboekoe (426 M.), Sebesi (859 M.),

de resten der Kraka tau-ruïne (822 M.) en het Prinsen-eiland.

Dv hypothese der vulkanische spleten.

Volgens eene bekende hypothese zou het gloeiende magma uit

de samenhangende kanalen in de aardkorst omhoogdringen langs

hoofdspleten, daar waar door ernstige storingen en breuken de aard-

korst het zwakst was, den minsten weerstand bood, zooals aan de

randen van diepe inzinkingen (de groote oceanen).

Van die hoofdspleten gaan dan zijspleten uit, waarlangs eveneens

vulkanen ontstaan. De vulkanen van Sumatra, Java enz. werden

aldus gegroepeerd langs die hypothetische hoofd- en zijspleten. Vol-

gens die theorie zou Krakatau dus liggen op de snijding der hoofd-

spleten van Java en Sumatra en van de zooeven aangeduide dwars-

spleet. Tegenwoordig zijn de begrippen omtrent de plaats der

vulkanenvorming eenigszins gewijzigd. Het schijnt, dat de plaats

van den minsten weerstand niet bepaald langs de lijnen der buigin-

gen van de aardkorst zelve moet worden gezocht.

Vulkanen kunnen wel onafhankelijk van spleten ontstaan; het

magma kan wel op andere wijze opstijgen, en vormt niet op, maar

in eene zone naast de groote dislocatie-lijnen vulkanen.

Blalau en omgeving.

Oostelijk van het bovendeel van de Tangkamoes-bergrij ligt de

Blalau, vanwaar een pad — in de Westelijke kustvlakte een weg —
naar Kroë voert. Men is nu bezig met den aanleg van een goeden

weg van Kroë over Liwa in de Blalau en dan naar het Noorden

ombuigend naar Moearödoeö, welke weg 110 K.M. lang zal worden

en een millioen zal kosten.

De Blalau behoort tot de afd. Kroë, sluit zich aan bij de Ranau

districten, ligt ongeveer 900 M. hoog, is gezond en vruchtbaar,

maar slecht bevolkt.
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Verder naar het Oosten en Noorden breidt zich de groote dilu-

viale Lampoengsche vlakte uit, waarvan het stroomgebied der Se-

kampoeng, zich om het bergterrein buigend, het beste, doch nog

slecht bewoonde en slecht bebouwde stuk is.

In de Lampoengsche vlakte is MenggalÖ de grootste en levendigste

plaats; tot hier vaart de Paketvaart de Toelang Bawang op. Meng-

galÖ is reeds door een weg over Goenoeng Soegih verbonden met

Teloek Betoeng; een andere weg naar het "YV. wordt nu getraceerd

over Martapoerö aan de Komering naar Batoeradja aan de Ogan,

in aansluiting aan het Palembangsche wegennet. Eenige locale we-

gen sluiten zich aan dezen hoofdweg aan of zijn in aanleg.

Rauau. .

De Ranau heeft zijne afvloeiing door de Selaboeng naar de Ko-

mering en behoort dus tot het stroomgebied van de Moesi. Ten

Noorden van het meer vinden we weer een diluviaal tufplateau,

van 700 M. aan den meerrand tot 200 M. bij Moearódoeö afhellend.

De hoofdwaterscheiding volgt van het meer af vooreerst de grens

Palembang-Bengkoelen langs machtige barisan's met talrijke vulka-

nen er om heen gegroepeerd. De Goenoeng Fatah moet vooreerst

ons rustpunt zijn. Aan weerszijden der hoofdwaterscheiding ligt hier

het landschap Semindo.

Semindo.

De Semindo's, gedeeltelijk heidenen nog, verstaan den sawahbouw,

zijn verwant aan de Pasoemah's en sedert 1864 Gouvernements-

onderdanen.

Van de Patah (2817 M.) tot de Dempo (3159 M.) vindt men

aan beide zijden de Pasoemah-landen.

Pasoemah.

Aan de Bengkoelensche zijde heet de streek naar den bovenloop

der Mana-rivier Pasoemah Oeloe Mana. De Mana ontspringt op de

helling van de Dempo, Oostelijk van de Barisan-ketens, en geeft

ons dus het eerste voorbeeld van naar het Oosten afbuigende hoofd-

waterscheiding en residentie-grens.

Aan de Palembangsche zijde worden de Pasoemah-landen in het

N. afgesloten door het Goemai-gebergte, dat tot 2000 M. hoog is.
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Deze streek is in 1864— '66 geannexeerd, gedeeltelijk door geweld,

en vormt nu een mooi stuk van Palembang. De rijst wordt groo-

tendeels op sawah's geteeld ; het eerste bevloeiingswerk in Palem-

bang, met technische Europeesche hulp aangelegd, is nu voltooid;

er groeit goede koffie; het klimaat is er gezond. In het op + 800 M.

hoogte liggende, gezonde Pagar Alton, de hoofdplaats der onderaf-

deeling Pasoemah-landen, wil men wel eens een toekomstig Fort

de Koek van Zuid-Sumatra zien. Ook hier wordt Wegenaanleg krach-

tig ter hand genomen. Een weg van Pagar Alam naar Mana is

getraceerd voor een nieuwe verbinding van de Palembangsche wegen

met de Westkust.

De Lematang doorstroomt de hoogvlakte en bereikt bij Lahat op

+ 100 M. hoogte de zacht hellende diluviale vlakte. Een goede

weg loopt in dezelfde richting van Pagar Alam naar Lahat.

Redjang.

Nu volgt het landschap Bedjang, in 1860 onder ons bestuur ge-

bracht na eene kleine expeditie, die echter niet behoefde te vechten.

De residentiegrens loopt hier niet meer langs de lage, meest Wes-

telijke Barisan, maar volgt tot aan de Seblat de Oostelijke berg-

groepen, aldus den bovenloop van de Moesi en van de Ketahoen bij

Bengkoelen voegend. Bij de Seblat vereenigen zich de W. en de

O. Barisan's. De lange strook land daartusschen in, van Dempo tot

Seblat, is te verdeelen in een kleiner, Noordwestelijk deel — Le-

bong — dalend van Oost naar West, en een grooter Zuidoostelijk

stuk, waardoor de Moesi stroomt, Redjang. De grens tusschen deze

twee deelen wordt gevormd door de hoofdwaterscheiding, die dus

oversteekt van de Westelijke naar de Oostelijke bergenrij.

De Moesi ontspringt op de Boekit Tjoendoeng, buigt zich om den

werkenden vulkaan Kaba, gaat verder Oost en Noordoost om door

een dwarsdal Redjang en het gebergte te verlaten (bij Tebing Tinggi,

± 120 M. hoog) en haar langen loop door de Oostelijke vlakte te

vervolgen. De Kaba verheft zich dus midden in Redjang en heeft

daar meermalen schrik verspreide In 1833 eischte zij door eene uit-

barsting, waarbij het water uit een kratermeer zich over den om-

trek uitstortte, negentig menschenlevens. Dezelfde Kaba heeft echter
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Boven-Moesi, van 400 tot 300 M. hoog, is opgevuld.

Dit langgerekte, eenigszins boogvormige plateau is dus, van het

Zuiden af gerekend, het derde.

Aan den voet van de Kaba, dicht bij den weg Kepahiang-Tjoeroep,

is door den Heer T. Ottolander gevonden de merkwaardige Rafflesia,

met bloemen van bijna een meter in middellijn. De Nederlandsch-

Indische Vereeniging tot Natuurbescherming heeft de noodige maat-

regelen genomen om de vindplaatsen dezer botanische zeldzaamheid

te beschermen door het betrokken grondstuk in erfpacht te vragen.

Daarmede heeft deze vereeniging hare intrede gedaan op Sumatra,

waar nog zoovele natuurmonumenten op zaakkundige bescherming

wachten.

De Barisan aan den kant der Bengkoelensche vlakte bestaat van

de Patah af uit oude leien, en verderop uit andesiet en is niet hoog.

De pashoogte van den weg Bengkoelen—Kepahiang bedraagt 765 M.

;

eene lagere ligt ten Z. daarvan; iets bewesten dezen weg verheft

zich de steile Boengkoek of Suikerbroodberg tot ruim 1000 M. Het

gebergte Oost van Redjang en Lebong bereikt tot 2000 M. hoogte.

Het verkeer in Redjang is zeer toegenomen door den autodienst

en de goede, grootendeels nieuwe wegen; in aansluiting met de

stoombootdiensten, en welhaast met den spoorweg, de drukste dwars-

door-Sumatra verbinding bestellend. In de kustvlakte wordt de weg

van Bengkoelen uit naar het Z.O. gereed gemaakt over Priokan en

Pasar Tais naar Tallo.

Van Kepahiang naar het N.W. voert de weg eerst naar de

drukke pasar Tjoeroep, waar een hotel is; vandaar gaat een weg

door de Sindang over Padang (Mak Tanding en Moeara Bliti naar

Moeara Klingi aan de Moesi, in aansluiting met de Moesi-booten,

en een andere over de hoofdwaterscheiding naar Lebong, het tot

nieuw leven geroepen goudland. Dit laatste stuk is tot Moeara Aman

70 K.M. lang.

Lebong.

De hoofd waterscheiding vormt in eene groote bocht de Oostelijke
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grens van Lebong of het boven-Ketahoendal ; aan den overkant van

dit machtige, gemiddeld 1500 M. liooge gebergte, dalen de rivieren

af naar de Rawas en behooren alzoo nog tot het stroomstelsel van

de Moesi.

Het grensgebergte tusschen Redjang en Lebong is gemiddeld

1100 M. hoog; het W. gebergte + 700 M., doch daarin verheffen

zich afzonderlijke toppen tot ruim 2000 M. Midden op het plateau

verrijst een hooge bergrug, de Goenoeng Pandjang, beoosten de

Ketohoen, tot 1700 M.

Deze rivier loopt over de geheele hoogvlakte; doorstroomt op

790 M. hoogte het meer van Taïs, 400 H.A. groot en 50 M. diep,

en bereikt verder eene moerassige vlakte, waarna zij in Z.W. richting

door de Westelijke Barisan breekt. In het laagste deel van Lebong

is er eenige scheepvaart op de Ketahoen; de bedding der rivier is

voor scheepvaart geschikt gemaakt.

Te Tapoes, boven het meer, is in vroegeren tijd een controleur en

eene kleine bezetting geweest. Van deze plaats gaat een pad over de

hoofdwaterscheiding met eene pashoogte van 1670 M. naar de Rawas.

De vage berichten over vroegere goudgraverijen van de Lebongers

hebben geleid tot nadere onderzoekingen, welke met succes zijn be-

kroond (zie § 51). Land en klimaat zijn goed en kunnen voortbreng-

selen van zeer verscheiden aard leveren, hebben die ook wel geleverd

op kleine schaal, doch de bevolking is te dun. In vroeger tijd moet

deze talrijker zijn geweest. Epidemieën, eene expeditie van uit Beng-

koelen in Raffles' tijd, en vooral emigratie, die ook dezen tak van

den .Minangkabauschen stam in het bloed zat, hebben haar gedund.

Midden-Sumatra. — Zuidelijk deel.

Van den Goenoeng Seblat tot de beide meren van Alahan-Pandjang

toe volgt de hoofdwaterscheiding regelmatig de Westelijke Barisan 's.

De Voorbergen aan den W. kant bereiken bij Painan en bezuiden

Padang de zee en eindigen te Padang in den bekenden Apenberg

(108 M.). Dit kustgebergte is oorzaak geweest, dat tot nu toe een

schakel in den weg langs de Westkust ontbrak. Het buitengewoon

moeielijke stuk van Teloek Niboeng tot Boengoes, slechts 10 K.M.

lang en f 136 000 gekost hebbend, is juist voltooid.



20



111.



21

Het eerste rustpunt in ons overzicht is hier de G. Raja, (2300 M.),

waar de gewesten Bengkoelen, Sumatra's Westkust en Djanibi elkaar

raken.

Boven-Djambi.

Oostelijk vinden wij hier het zware bergland van boven-Djambi,

waaruit de Tembesi, met de Asai samenvloeiende, naar de Batang

Hari loopt. De grens der stroomgebieden van Moesi en Batang Hari

is tevens die der residentiën Palembang en Djambi. Zoowel het

bergland als de diluviale vlakte zijn zeer dun bevolkt. Waar de

Batang Asai met de Batang Tembesi samenvloeit, ligt Sarolangoen,

hoofdplaats der gelijknamige onderafdeeling.

Van hier gaat een pad naar Soeroelangoen aan de Rawas ; over

de waterscheiding dus der Moesi- en Hari-rivieren.

Koerintji.

Nu volgt het landschap Koerintji, het meest beteekenende en het

best bevolkte van de bovenlandsche landschappen van Djambi; het

meest Minangkabausch ook van deze in taal en adat.

De Noordelijke grens wordt gevormd door eene „vulkanische

dwarsspleet", in de Patah Sembïlan aan de Westelijke hoofdketens

aansluitend, en verder den Goenoeng Koerintji of Piek van Indra-

poera en den G. Toedjoeh dragend. De Patah Sembilan is de hoogste

top van de Westelijke Barisan, 2500 M., en door een rug van

1800 M. hoogte verbonden met de G. Koerintji, den hoogsten

vulkaan van Sumatra, die 3800 M. haalt.

De thans werkende eruptiekegel staat op den O. rand van den

ouden krater. Deze is zeer diep, 960 JVL, met bijna loodrechte

wanden en eene doorsnede van slechts 450 a 500 M. De top is

geheel kaal.

Door een rug van 1600 M. hoog is de G. Koerintji verbonden

met de G. Toedjoeh (2600 M.). De namen der buitenste bergen,

(Patah Sembilan = 9 keer afgebroken, Goenoeng Toedjoeh = de

zeven bergen), wijzen op de veeltoppigheid dezer reeks. De wijde,

zachte hellingen van de Koerintjigroep zijn uitnemend geschikt

voor koffiocultuur.

De top van de G. Toedjoeh heeft een kratermeer. Uit een klein
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(hink. Deze rivier doorstroomt het geheele hoogdal en stroomt in

het ///"/• run Koerintji^ dat 700 M. hoog ligt en 50 K.M2 groot is.

Om het meer heen ligt vrij voel vlak land; daar is ook de bevolking

het dichtst. Do uitvloeiing heeft naar het O. plaats door de Batang

(= stroom, hoofdrivier) Merangin, die door bergachtig land voorbij

de hoofdplaats Bangko stroomt en zich verder naar beneden met de

Tembesi vereenigt.

Orographisch behoort Koerintji dus bij Djambi en om eene twijfel-

achtige suprematie der vroegere Djambische Sultans over het land-

schap is hot bij de vestiging van ons bestuur in Koerintji bij dit

-(•west gevoegd als historisch deel daarvan.

Economisch en ethnographisch behoort Koerintji echter geheel bij

Sumatra's AYestkust. De Koerintjiërs zijn Minangkabauers, op wie

alleen de groote afgezonderdheid hunner woonplaats, de lang be-

waarde zelfstandigheid, eenige invloed uit Djambi en wellicht de

vermenging met eene oudere bevolkingslaag een eigen stempel

hebben gedrukt.

Sedert zij onder Gouvernementsbestuur zijn, is ook bij hen de

trek naar vooruitgang en onderwijs zeer levendig geworden. Toen

zij scholen kregen, liepen deze dadelijk vol, terwijl in het overige

Djambi de scholen maar niet willen bloeien.

De afvoer der producten heeft plaats naar de zoo dichtbij gelegen

Westkust, naar Indrapoera, vanwaar de goederen per prauw naar

Padang worden gevoerd : goede koffie uit goed verzorgde tuinen,

rijst, tabak. In lange rijen komt men de dragers dier handels-

producten tegen op den nieuwen weg van Indrapoera over Tapan,

(dat reeds per rijtuig te bereiken is), en dan langs zware hellingen

over de hoofdwaterscheiding en weer afdalend tot Soengai Penoeh,

de nieuwe controleursstandplaats van de onderafdeeling.

Tapan is door dezen toenemenden handel een drukke plaats ge-

worden, met een post- en telegraafkantoor.

De Koerintjiërs dragen hun vrachten op den rug, in zeer groote

draagmanden, aan drie banden: één om het voorhoofd en een om
elk der schouders.

In de omgelegen streken ziet men hen, kenbaar aan de korte,
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gedrongen gestalten en uitstekende jukbeenderen, ook als koeli's

arbeiden. Zuinig, stevig, volhardend, een echt bergvolk zonder

weelde-behoeften, zoeken zij de plaatsen op, waar wat te verdienen

is. Hun aantal is te stellen op meer dan 80000, en wel 25000

zouden volgens recente schatting in den vreemde hun brood ver-

dienen.

Van Soengai Penoeh loopt de weg naar de hoofdplaats van het

andere district in de onderafdeeling, Sanggaran Agoeng, aan het

meer, eerst als controleursstandplaats uitverkoren. Van hier leidt

een paardenpad, dat nu tot een weg zal worden verbreed en verhard,

naar Bangko, eindeloos lang, door eene zeer slecht bewoonde streek,

bijna zonder verkeer. Bangko en Sarolangoen zullen met Moearo-

tembesi en verder met Djambi te verbinden zijn en dan blijft de

verbinding van Moearotembesi met Sidjoendjoeng nog over (zie

beneden § 9).

Men hoopt op meer rijstvervoer van Koerintji, dat een overschot

heeft, naar Djambi, dat tekort komt aan rijst.

Batang-Hari districten.

Niet alle vroeger bijna onbekende landschappen van Boven-Djambi

zijn aan de residentie Djambi toegewezen. Soengai Koengit en Talao,

Noordoost van Koerintji, kwamen onder toezicht van den controleur

van Moeara Laboeh, en de landschappen aan de Boven-Batang Hari

zijn kort geleden officieel onder ons bestuur gebracht, zoodat deze

nu eene gewone onderafdeeling vormen van de afdeeling Tanah Da-

tar van Sumatra's Westkust.

Van Patali Sembilan tot Talang.

De hoofdwaterscheiding loopt tusschen de Talang en de beide

merkwaardige meren van Alahan Pandjang door. De riviertjes, die

in Westelijke richting van de Goenoeng Talang of Soelasih afdalen,

vereenigen zich tot de rivieren van Bajang en Taroesan, die door

de Westelijke Barisan heenbreken en benoorden Painan uitmonden.

Beide rivieren kunnen geducht bandjirren en bruggen vernielen.

Tusschen de beide meren door, hoe smal de landstrook ook is,

loopt de waterscheiding tusschen de Batang Hari en de Oembilin-

Kwantan-Indragiri.
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Deze waterscheiding is van de Talang af te volgen tot aan de

diluviaJe vlakte, en wordt het Middengebergte genoemd.

Gebied </>>• Boven-Batang Hart.

Het is vischgraat-achtig gevormd; tusschen de zijribben zijn smalle r

diepe dwarsdalon ; het verkeer is dus zeer moeielijk en de streek

dun bevolkt: eene groote tegenstelling met de Noordelijker gelegen

plateaux en breede dalen. De richting van het Middengebergte

stemt overeen met die van den bovenloop der Batang Hari, maakt

dus halverwege de Padangsche Bovenlanden een groote, onregel-

matige bocht naar het Noorden en wendt zich dan naar het Zuid-

oosten. De hoogste top erin, de G. Saloh, is 1G26 M. hoog.

De Talang is 2600 M. hoog, heeft geen eigenlijken krater, doch

een kraterspleet, waaruit gassen en waterdamp opstijgen. Op de Z.O.

helling liggen twee meertjes, met water gevulde parasietkraters.

Danau di Baroeh en D. di Atas.

Het Danau di Baroeh (Benedenmeer) is eigenlijk het kraterbekken

van een ingestorten vulkaan, tweelingbroeder van de Talang. Het

ligt op 1462 M. hoogte; aan den Oostkant reikt de wand tot 2032,

aan den Westkant tot 1572 M. De oppervlakte is 11 K.M2
; de

diepte 1300 M.

Het andere meer, Danau di Atas (Bovenmeer), ligt 1531 M. hoog,

is iets grooter en 44 M. diep, insgelijks een kratermeer. De af-

vloeiing geschiedt bij Alahan Pandjang door de Goemanti, een lin-

kerzijrivier van de Batang Hari.

De streek van Alahan Pandjang.

De hoofdrivier zelve ontspringt op de Barisan, iets ten W. van

het Bovenmeer. Het dal is nauw en diep. Tusschen Lolo en Soerian

wordt het wat breeder, het sawahterrein uitgestrekter, het dorpental

grooter. Nu echter stroomt de hoofdrivier door een dwarsdal naar

het Z.O.; dan naar het O. en naar het N.O. De groote weg gaat

recht door en bevindt zich weldra in het gelijksoortige dal van de

Bangko, en volgt dit tot de kom van Moeara Laboeh, waar de bergen

wat op den achtergrond wijken. De Bangko buigt zich om, tot zij de

hoofdrivier bereikt. Nog verder ontvangt de Batang Hari het water

van de Sangir, die uit het kratermeer van de G. Toedjoeh komt.
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Van Alahan Pandjang op 1464 M. hoogte is de weg te Moeara

Laboeh tot op 333 M. hoogte gedaald over een afstand van 42

paal (63 K.M.).

De streek rondom Alahan Pandjang is vol verheven schoonheid.

De afstand naar het station te Solok, over de vroegere contro-

leurswoning van Koebang nan Doea (nu pasanggrahan), is 31 paal;

naar Padang 40 paal. De laatste weg gaat tusschen de meren door;

vereenigt zich te Loeboek Soelasih, waar ook een pasanggrahan is,

met een anderen weg naar Solok en overschrijdt den Soebang-pas

in de Barisan, om door een streek vol afwisseling Padang te berei-

ken. Van de kamhoogte heeft men een schoon uitzicht op den

Indischen Oceaan.

Middengedeelte der Padangsche Bovenlanden.

Van de G. Gadoet, Oost van Padang, tot aan de Anai-Jcloof is

de Westelijke Barisan nog hoofdwaterscheiding, doch daarna nergens

meer. Dit Barisan-gedeelte is door vulkanen bedekt en reikt tot

1625 M. hoogte.

De Zuidgrens van het thans besproken gedeelte kennen wij reeds

als het Middengebergte. De Noordgrens wordt eerst gevormd door

den Oostdijken bergwand der Anai-kloof, den Tandikat, den Singga-

lang en den rug tot aan de halte Kota Baroe van den spoorweg

Padang Pandjang-Fort de Koek.

Van Kota Baroe loopt onze grens over de toppen van de Merapi-

en Sago-gvoe-pen. Verder Oostelijk is de grens hydrographisch niet

gesloten, want beoosten de Sago loopt de Si Namar door het nauwe

dal van Halaban naar de Oembilin. Aan de andere zijde van het

dal van Halaban vindt men het onregelmatige Ngalau-Sariboe-ge-

bergte, bestaande uit kolenkalk, vol grotten (ngalau sariboe betee-

kent 1000 grotten), onvruchtbaar, grootendeels kaal, met spitse

toppen en steile hellingen. Verder Oostelijk en in Z.O. richting

loopt het Lisoenggebergte, uit leisteen bestaande, aansluitend aan het

Middengebergte. De Ngalau-Sariboe en het Lisoeng-gebergte worden

beide doorbroken door de hoofdrivier.

In deze middelmoot van de Padangsche Bovenlanden zijn drie

vlakke gedeelten: Ie Padang Pandjang (= de lange vlakte), waar-
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van her deel der Boven Anai Sapoeloeh Kota (X Kota), het dal

der Soempoer Baüpoeh heet; 2e het diep liggende, lange en smalle

dal van het meer van Singkarak] 3e Tanah Dat-ar (= vlak land)

ren Z.O. en ten Z. van Merapi en Sago. De vlakheid dezer drie

stukken is betrekkelijk; werkelijk vlak is alleen een smal stukje

van Batipoeh langs den Noordelijken rand van het meer van Sing-

karak en een lange strook ten Z. van het meer, tot 6 paal be-

zuiden Solok.

Overigens is het terrein bergachtig; op vele plaatsen vinden wij

de nauwe dalen met de dreigende, trotsche berghellingen en de rui-

schende rivieren van het Zuidelijker deel terug.

Dit land, met Agam en de vlakte van Pajökoemboeh, is het beste,

het merkwaardigste en het meest karakteristieke deel der Boven-

landen, ja, men kan veilig zeggen, van Sumatra.

Een land van Deli-schatten, goud- of petroleum-rijkdommen of

een streek van eerst ontluikende beschaving en economischen op-

bloei is het niet. Maar de ethnograaf, de geoloog en hij die natuur-

schoon en herstel van krachten na zwaren arbeid zoekt, vindt hier

alle aanleiding tot genotvol verblijf. De matriarchale instellingen

leven onverzwakt voort; de pittige, leergierige en zwerflustige be-

volking draagt in hooge mate bij tot de ontwikkeling van de gees-

telijke krachten van Sumatra's bewoners als handelaars en als be-

kleeders van betrekkingen, waarvoor eenige ontwikkeling noodig is.

De Anai-kloof.

De Anai breekt Z.W. van Padang Pandjang door het graniet

van de Barisan door een woeste, sombere kloof. Slechts hier en

daar wijken de loodrechte wanden iets verder uiteen. Een eenigs-

zins vlakke dalbodem wordt nergens gevonden. De eigenlijke kloof

is 6 K.M. lang; zij begint bij de halte Kandang Ampat en eindigt

kort voor Padang Pandjang.

De Anai-kloof is niet de diepste, langste en schoonste der vele

rivierdoorbraken in Sumatra's bergland, maar wel de meest be-

kende en bezochte en als verkeersweg de meest belangrijke. Vroeger

was zij de eenige voor vrachtkarren bruikbare verbindingsweg van

de Bovenlanden naar de kust. Als weg voor rijtuigen en pedati's



27

(vrachtkarren) heeft zij door den spoorweg hare beteekenis bijna

geheel verloren.

Verbindingen met de Benedenlanden.

Den weg over den Soebang-pas kennen wij reeds, deze is ook

voor rijtuigen en pedati's bruikbaar ; verderop zullen wij de wegen

van Manindjau naar Tikoe en van Taloe naar Sasak leeren kennen,

die door dergelijke kloven naar zee voeren. Ook de weg van Taloe

naar Air Bangis is thans geheel voltooid en goed bruikbaar, zoodat

er nu vijf voor goederentransport goed bruikbare verbindingen van

de Bovenlanden met de kust zijn.

De afgeslotenheid der Bovenlanden is nu feitelijk opgeheven; de

nieuwe toestand vindt in de nieuwe administratieve indeeling van

Sumatra's Westkust zijne uitdrukking.

Kort na onze vestiging in de Bovenlanden, in 1833, gaf de G. Gr.

van den Bosch last tot het aanleggen van den Anai-weg. Het moei-

lijke en kostbare werk werd zoo goed als zonder technische hulp

uitgevoerd, grootendeels in heerendienst. Eene speciale regeling van

heerendiensten en onderhoudsgelden — het z.g.n. Kloof-fonds uit

bijdragen der afdeelingen Batipoeh en X Kota (Padang Pandjang),

Agam, Tanah Datar en L Kota — werd voor het onderhoud getroffen.

De bergen.

De Singgalang en de Tandikat zijn 2890 en 2458 M. hoog en

vormen een dubbelvulkaan, twee toppen op één voetstuk. Op den

Singgalang-top is een idyllisch kratermeertje, waaruit de Anai ont-

springt, maar geen spoor van vulkanische werking. De O. helling

wordt gevormd door de schoone, zacht glooiende vlakte van Pandai-

Sikat, tusschen Padang Pandjang en Kota Baroe het hart van den

reiziger verrukkend. De Tandikat, vroeger rustend, is in 1905 weer

begonnen te werken. De spoorweg overschrijdt het zadel tusschen

Singgalang en Merapi op 1154 M. hoogte. De N.O. top van de

Merapi heet Parapati (2776 M.) en vertoont geen teeken van leven

meer. Het W. deel is de eigenlijke Merapi (2892 M.), de vuurberg,

die herhaaldelijk kwaad heeft gesticht. Tot voor korten tijd leek

het of de Merapi ook bijna was uitgedoofd; tegenwoordig echter
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en rook opstijgen. Op ongeregelde tijden heeft zij eene heftige uit-

barsting, meestal voorafgegaan door een krachtigen aardschok met

oen zwaar kanonschot, tot tientallen kilometers in den omtrek voel-

en hoorbaar.

De rug Merapi-Sago is 1100 M. hoog. Zeer steile wegen leiden

van de halten Baso en Piladang in de vlakten van Agam en Pa-

jökoemboeh naar den rand en vereenigen zich te Tabat Fatah

(1030 M.), vanwaar een schoone en breede weg afdaalt naar Fort

van der Capellen. Het uitzicht van Tabat Patah op genoemde vlak-

ten en van dezen weg op Sago en Merapi is verrukkelijk.

De Sago is een uitgedoofde, drietoppige vulkaan. De hoogste top

is de Goenoeng Malintang (2260 M.). Hij draagt zijn naam, die

„overdwars" beteekent, terecht met het oog op de richting van den

weg Fort van der Capellen-Boeö-Pajökoemboeh, welke weg om

den berg heen moet draaien.

De krater van de Sago ligt open naar het Z.O. en vergunt daar-

door een blik in hare inwendige structuur.

Wegen.

Laatstgenoemde weg, door het dal van de Si ISTamar, heeft een

zijtak naar het veer over de Oembilin bij Tandjoeng Ampaloe en

verder naar Sidjoendjoeng. Van dit veer af loopt ook een weg naar

Padang Siboesoek, aansluitend aan den grooten weg van Soloh, door

het nauwe dal van Siloengkang over halte Moeara Kalaban (van-

waar nu ook een weg wordt gemaakt over de steile afsluiting van

de bergkom, waarin Sawah Loento ligt, evenwijdig aan den tunnel)

naar Sidjoendjoeng. Om van deze plaats naar de halte Moeara

Kalaban te komen, kiest men veelal liever den omweg over Tan-

djoeng Ampaloe dan den rechtstreekschen weg, omdat er in het

eerste traject een brug ligt over de Palangki (rechterzijrivier der

Oembilin), terwijl men langs den korten weg de Palangki over een

zeer lastig veer moet passeeren.

Vermelden wij nu nog, dat een mooie, breede weg loopt van halte

Koeboe Krambil (bezuiden Padang Pandjang) naar Fort van der

Capellen, en een moeielijke van halte Oembilin naar dezelfde plaats,
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alsmede een weg overal langs den spoorweg, dan zijn daarmede de

groote wegen in deze streek genoemd.

Midden-Sumatra-weg in aanleg.

Hoewel daarmede een deel van Sumatra's binnenland betredend,

dat tot nu toe niet ter sprake kwam, vermelden wij hier een zeer

belangrijken wegenaanleg, thans gedeeltelijk in uitvoering, gedeel-

telijk ontworpen, welke voor de ontwikkeling van Midden-Sumatra

van zeer groote beteekenis zal worden. Sidjoendjoeng is een uit-

gangspunt van die wegen; de uitvoering geschiedt onder technische

leiding in hoofdzaak door dwangarbeiders.

Yan Sidjoendjoeng zal deze karreweg loopen in O.Z.O. richting

naar Takoeng, aan de gelijknamige rivier gelegen, vlak bij de oude

grens van de Padangsche Bovenlanden. De Takoengrivier stort zich

uit in de Pangian, een linkerzijrivier der Batang Hari. Het Pan-

giandal volgend zal de weg zich voortzetten tot de hoofdrivier, tot

de nieuwe hoofdplaats Soengai Darèh der Batang Hari districten,

en verder tot in Djambi, waar men aan het 44 K.M. lange stuk

van Moeara Boengo tot Moeara Tebo mede begonnen is. Het be-

vaarbare deel der Batang Hari zal aldus verbonden zijn aan het

spoorwegnet; er zal gelegenheid zijn tot afvoer naar de Oostelijke

vlakte van producten en van menschen, want men hoopt ook den

stroom van emigreerende Bovenlanders, handelaars, ontginners, wer-

kers met het hoofd, te kunnen leiden naar Djambi en Indragiri,

waar men hen zoo hard noodig heeft, in plaats van naar de Gefe-

dereerde Staten op Malaka.

Yan het genoemde Takoeng zal verder een weg worden gemaakt

in N.N.O. richting ter verbinding met de Kwantan-rivier, eindigend

te Taloek, de hoofdplaats der nieuwe onderafdeeling Kicantandistricten

van de afdeeling Indragiri (Riouw en onderhoorigheden).

Dit is eene veelbelovende streek, een der rantau's (buitenstreken)

van de Minangkabauers, met eene bevolking, die dichter zou zijn,

als de emigratie naar Malaka haar niet zoo sterk verminderd had.

Yan Taloek zal verder een karreweg worden gelegd, ter verbin-

ding met het Kampar-stroomgebied, in W.N.W. richting, over Djafai

en Logei naar Moeara Lemboe aan de Batang Si Xjinji, een flinke
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rivier, die een eind verder benedenstrooms zich vereenigt met de

B. Si Bajang. Na deze vereeniging heet de stroom Kampar Kiri,

d. i. linker Kampar. (Naar de zegswijze der Maleiers, die een zij-

rivier links of rechts noemen naar de richting bij het opvaren van

den stroom).

Van Moeara Lemboe zal de weg verder loopen naar Goenoeng

Sa li ilan, vandaar naar Tratak Boeloeh aan de Kampar Kanan en

verder naar Pekan Baroe aan de Siak-rivier, waar de aanslui-

ting met de Paketvaart tot stand komt. Het stuk Tratak Boeloeh-

Pekan Baroe is eigenlijk eene wegverbetering; dit stuk bestond

reeds lang.

Het Kampar-Kiri-gebied vormt nu de onderafdeeling Kampar Kiri

der afdeeling Bengkalis; als standplaats van den controleur is aan-

gewezen Goenoeng Sahilan aan de Kampar Kiri. Een paardenpad

gaat vandaar naar Bangkinang, hoofdplaats van de onderafdeeling

Boven Kampar van de afdeeling Lima Poeloeh Kota (Pajökoemboeh).

Zeer waarschijnlijk komt er petroleum in Kampar-Kiri voor. Het

hangende onderzoek zal daaromtrent spoedig licht verschaffen.

Wegenaanleg in nieuw gebied.

Er zijn voor Sumatra nog veelomvattende plannen voor aanleg

van nieuwe wegen in studie en in uitvoering. Bij gelegenheid zullen

wij die ontmoeten. De dienst van den wegenaanleg staat sedert 1908

onder leiding van een Inspecteur voor de verkeerswegen op de Bui-

tenbezittingen, die over het noodige technische personeel beschikt.

Er zijn nu geen enclaves van onafhankelijke landschappen meer;

de tuin van Sumatra is gesloten; de gewesten van Oost- en West-

kust raken elkaar overal; bestuur, wegenaanleg, onderwijs, rechtspraak,

verzekering der veiligheid zijn overal onder handen genomen. Het

is geen kunst- of waagstuk meer om van Oost- naar Westkust te

reizen langs een dozijn verschillende trajecten.

De vlakte van het meer van Singkarak.

Van Padang Pandjang, 773 M. hoog, tot het meer van Singkarak,

362 M. hoog, daalt het terrein over 13 K.M. hemelsbreedte 411 M.

Even steil daalt men van Alahan Pandjang naar de vlakte van

Solok. De lange, lage vlakte is zeer smal; aan beide oevers van
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het meer rijst het gebergte steil op, soms nauwelijks ruimte latend

voor rij- en spoorweg. Alleen ten Z. vindt men eene ruime vlakte,

waarvan Solok het middelpunt is, en die een drooggeworden stuk

meerbodem schijnt.

Men heeft hier met eene geologisch zeer merkwaardige inzinking

van een deel der aardkorst te doen, een „Grabensenkung" of „ge-

zonken massief", waarvan wij meer voorbeelden zullen ontmoeten.

Het laagste deel wordt ingenomen door het meer van Singkarak,

21 K.M. lang en 7,7 K.M. breed, 112 K.M 2 groot, in het Z. 180,

in het N. 260 M. diep. In het Z. stroomt de Lembang of rivier

van Solok er in, welke de afvloeiing vormt van het Danau di Ba-

roeh of Benedenmeer.

De Oembilin.

Aan den N.O. oever, bij de halte Oembilin heeft de afwatering

van het meer plaats door de rivier Oembilin in schoone, schilder-

achtige omgeving. De rivierbedding is hier zeer ondiep en vol

groote rotsblokken.

Gewoonlijk beschouwt men de Oembilin als de hoofdrivier, die in

zijn middelloop Kwantan, en in zijn benedenloop Indragiri heet.

De Inlander echter noemt de Si Namar de hoofdrivier, en niet

ten onrechte, want die is tweemaal zoo lang (100 K.M.) en voert

het meeste water af van het plateau van Agam en van de vlakten

der L Kota en Tanah Datar.

De Oembilin stroomt dwars door de kolenvelden van Sawah

Loento, die men per trein bereikt. Van Solok af wringt de spoor-

weg zich door het nauwe, woeste dal van Siloengkang en door

den 828 M. langen tunnel, waarna men zich opeens in het drukke

mijnstadje bevindt, dat nu ook de plaats van Fort van der Capellen

heeft ingenomen als hoofdplaats der afdeeling Tanah Datar.

Een bekend punt is, iets verderop, Doerian Gedang, een eindpunt

voor prauwvaart op de rivier. Boven deze negeri is eene stroom-

versnelling, die alleen kleinere vaartuigen, en dan nog met vrij veel

gevaar, toelaat de rivier hoogerop te bevaren. Het is hier, dat de

mijningenieur De Greve, de ontdekker van het Oembilin-kolenbek-

ken, ook in andere opzichten een man van groote verdiensten voor
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[ndië, op 32-jarigen leeftijd verdronk (1869). Zijn eenvoudig graf

bevindt zich te Doerian Gedang.

§ 10. Noordelijk deel van Sumatra's Westkust^ bewesten de hoofdivater-

scheiding.

I )m nu verder bergen, rivieren en vlakten uit elkaar te houden

volgen wij eerst de hoofdwaterscheiding van de Merapi tot de Ka-

laboe op de grens van Tapanoeli en gaan na, wat West en Oost

daarvan ligt.

Van den Mmipi-top over halte Kota Baroe (1154 M.) naar Fort

de Koek. Deze stad ligt precies op de hoofdwaterscheiding; Oostelijk

heeft men de beekjes, die de Batang Agam zullen gaan vormen

;

Westelijk het „Karbouwengat", waardoor de Si Anok stroomt, de

bovenloop der Masang. Verder langs West- en Noordrand van het

plateau van Agam tot het vrij hooge, schrale kalkgebergte tusschen

dit plateau en dat van Pajökoemboeh, het Kamang-gebergte. Dan

langs den kam van dit gebergte, eerst N.W. tot de Si Raboengan

(1726 M.); daarna N. tot de G. Gedang (2060 M.), vandaar W.
tot bij Loeboek Sikaping] ombuigend naar het Z. tot halverwege

deze plaats en Bondjol; dan naar de Pasaman-Talamau (Ophir) en

vandaar recht naar de Kalaboe. Het dwarse stuk van de Pasaman

tot de Gedang is eene oude lavastroom uit de Pasaman, die aldus

een groot lengtedal in twee stukken deelde met afvloeiing naar

verschillende kanten. Deze lavastroom is een zeer zwaar stuk in

den toch al niet gemakkelijken hoofdweg van Fort de Koek naar

Loeboek Sikaping; een stuk, dat dan ook pas voor kort geschikt is

gemaakt voor rijweg. Het station te Fort de Koek, het laagste

punt der stad, ligt 921 M. hoog; vandaar daalt de weg met veel

contra-hellingen tot 300 M. naar Bondjol; daarna overwint zij op

korten afstand 300 M. om aan de andere zijde te dalen naar Loe-

boek Sikaping op 470 M.

Manindjau-vulkaan en meer.

De Manindjau-vulkaan is als zoovele andere in eene uitbarstings-

catastrophe top en krater kwijt geraakt; in de ontstane kraterruimte

is een meer ontstaan, 16,6 K.M. lang, 8 K.M. grootste breedte,
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100 K.M 2

,
groot 157 M. grootste diepte. Als laatste spoor van

vulkanische werking vertoont het water soms troebelheid. Twee

uitstekende landpunten en eene ondiepte wijzen op het bestaan van

een vroegeren tusschenwand. Het meer ligt 459 M. hoog, de kra-

terrand 1100 a 1200 M. Alleen aan de Noordzijde ligt eene sawah-

vlakte tusschen meer en randgebergte, een deel van den vroegeren

meerbodem, toen de afvloeiing nog minder diep was uitgeknaagd.

Die afvloeiing heeft plaats aan de Westzijde door de Antokan, die

eene schoone kloof in den kraterwal heeft gevormd, en benoorden

Tikoe in eene lagune uitmondt.

Van Fort de Koek leiden twee wegen naar het meer, een zware

door het Karbouwengat, en een langere, minder moeielijke. De we-

gen vereenigen zich vóór het bij alle toeristen vermaarde Matoer

met zijn uitstekende pasanggrahan, daalt 3 paal verder van den

kraterrand in 42 zigzag-wendingen over eene lengte van 7 K.M.

700 M. tot de controleursstandplaats Manindjau aan het meer, buigt

Noordelijk om het meer heen en bereikt door de Antokankloof langs

Loeboek Basoeng de kust en verder het huidige eindpunt van den

spoorweg, Soengai Limau.

Be Batang Masang; de Ngarai of het Karbouwengat.

Uit beekjes aan de N. helling van den Singgalang ontstaat de

Masang, die zich, om den Manindjau-vulkaan heenbuigt en benoorden

de Antokan in dezelfde lagune als deze uitmondt. Een dezer bron-

riviertjes is de Si Anok, die door het reeds genoemde Karbouwengut

stroomt. De naam Karbouwengat is uitgevonden door Europeanen;

de Maleische naam dezer vormingen is Ngarai. Vele van die Nga-

rai's worden in de zachte tufplateaux gevonden. Die van Fort de

Koek is het meest bekend, omdat hij op de "Westkust de meest

grootsch ontwikkelde is en genoemde hoofdplaats er vlak naast ligt.

Het' zijn canons, in het zachte vulkanische tuf uitgespoeld.

Ontstaan van deze kloven.

Hoe kon een klein riviertje als de Si Anok zulk een diepe en

wijde kloof uitspoelen? En vanwaar die loodrechte wanden? De

zaak is deze, dat het door den lossen bodem sijpelende regenwater

zich beweegt in verticale richting en eene verticale structuur van

3
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het zachte tuf veroorzaakt. Zoo komt het dat de wandon bij groote

plakken afvallen. Het tuf aan de wandon heeft meestal zelfs geen

rijd om te verweeren; van te veren is er al weer een scherf afge-

vallen, on zoo komt het, dat men overal tegen de geelwitte wanden

dor versche breuken aanziet.

En het riviertje, hoè klein ook, is best in staat om de kloof

zijne groote breedte te geven. De stroom is snel. De Si Anok

bandjirt soms, zij kronkelt over den bodem der kloof en men kent

don regel bij alle stroomende rivieren: zij- zoeken bestaande bochten

te vergrooten. Dit is een gevolg der inertie van de stroornkracht

van liet water; dit wil rechtuit blijven stroomen, buigt zich slechts

voor een krachtigen weerstand om.

Het slib blijft liggen aan de binnenzijde der bochten, waar het

water rustiger is, en vormt er een deel van een slibkegel. De boch-

ten knagen aan hunne buitenzijde steeds aan de kloofwanden en

ondermijnen die voortdurend. Een hevige regenbui helpt dan wel

een handje mee om weer een scherf te doen neerstorten, de kloof

is dus weer iets verwijd en het neergevallen puin wordt langzaam

weggeruimd door de rivier of wTel naar rustiger hoekjes meegevoerd

om daar tot sawahbodems te dienen.

Door dit proces is verklaard, hoe de Ngarai zoo breed kan wor-

den, zóó dat angstige zielen zelfs wel het bestaan van Fort de

Koek door haar bedreigd achten binnen afzienba*-en tijd. Maar de

oorzaak van de groote diepte der kloof, 80 a 100 Meter, is hier-

mee nog niet aangewezen.

In den diluvialen tijd, toen in het Noorden de ijstijden heersch-

ten, die ook in ons land zulke diepe sporen hebben nagelaten,

heerschte er in Indië een veel regenrijker klimaat dan tegenwoor-

dig. Toen zijn ook deze tuffen uit de omringende vulkanen neerge-

regend. De rivieren waren grooter en machtiger, konden alzoo veel

sterker erodeeren. En zoo is ook dit Masangdal in den diluvialen

tijd sterker uitgediept. Men vindt op Sumatra veel zulke voor de

tegenwoordige rivieren te ruime dalen, ja zelfs wel oude dalen,

waarin geen rivier meer is. Verderop zullen wij in wijde omgeving

van het Tobameer in veel dikkere tuflagen nog veel enormer en

talrijker gelijksoortige canons vinden.
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In deze dalen zijn meermalen terrassen waar te nemen, die wijzen

op perioden van zwakker en sterker regenval.

Het Karbouwengat heeft verschillende zijkloven, sommige weinig

meer dan een ijzingwekkende kolk, plotseling zich voor de voeten

van den wandelaar openend.

De vlakke bodem van het Karbouwengat is geheel door sawah's

ingenomen, evenals het vlakke plateau van Agam zelve. Gelukkig

is er zooveel bevloeiingswater, dat ondanks deze natuurlijke drai-

neering van den zachten tufbodem de sawah's steeds het noodige

water kunnen vinden. In de ngarai's van de tufhoogvlakten om het

Tobameer is dat anders, zooals wij t.z.t. zullen zien. Naar het Noor-

den, waar het tuf dunner wordt en in tertiair over gaat, verloopt

het Karbouwengat in een gewoon rivierdal. De stroom heeft zich nog

al eens verplaatst, waardoor grillige hoeken en grenslijnen werden

gevormd en soms geisoleerde blokken tuf zijn blijven staan.

Het geheele natuurverschijnsel is bijzonder indrukwekkend en

schoon, zelfs in dit landschap, waar de natuur zoo kwistig is ge-

weest met hare schoonheidsschatten.

De Pasaman.

De volgende vulkaan in de Westelijke bergzöne is de Pasaman,

2900 M. hoog, drietoppig. Een der toppen heet Talamau en heeft

een krater met fumarolen, iets bezuiden den top. Langs het N. van

dezen berg wordt een weg aangelegd van Loeboek Sikaping naar

Taloe, over het theeland Tanang Taloe.

Een andere weg, ook nog met zware hellingen, gaat van Taloe

via Tjoébadak over de hoofdwaterscheiding naar Panti, om daar

op den grooten weg naar Tapanoeli uit te komen.

De Taloe-vulkaan en omgeving.

Naar het Noorden volgt de Taloe-vulkaan, die niet zoo dadelijk

als vulkaan herkenbaar is, omdat hij in het Zuiden tegen den Pasa-

man aansluit en overigens slechts een lagen en niet steilen mantel

bezit. Heeft men dezen mantel, eene dun bevolkte streek, beklom-

men, dan daalt men neer in de volkomen vlakke kraterruimte,

waarvan elk plekje door sawah's is ingenomen en waarin de hoofd-
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plaats Taloe der onderafdeeling Ophir-districten is gelegen. Deze

cirkelvormige sawah-vlakte vindt zijne afwatering door de Taloe-

ririir. welke door eene grootsehe kloofden kraterrand doorbreekt.

Verderop vereenigt zij zich met de Pasaman-rivier, welke benoorden

Sasak in de lagune uitmondt.

Van Taloe loopt nu een rijweg door de kloof naar Sasak, welke

in haar eerste gedeelte steil is, en voorbij Simpang Ampat, 'm de

lagune, wel eens onder water staat. Simpang Ampat beteekent vier-

sprong; hier begint dan ook links een kleine wreg naar het Masang-

gebied, terwijl rechts de flinke rijweg naar Air Bangis voltooid is.

Deze weg buigt zich om de moerassen heen en gaat bij Moeara

Kiawai over de Pasaman; hier wordt deze rivier bevaarbaar. Eenige

bruggen ontbreken nog.

Voorbij Moeara Kiawai is de bevolking in afstamming, taal en

adat half Minangkabausch en half Handailingsch ; de voormalige

larassen Tjoebadah en Simpang Tonang, N. van Taloe, zijn geheel

Mandailingsch.

§ 11. Idem; Oost van de hoofdwaterscheiding.

De diluviale tufplateaux van Agam (Fort de Koek) en de Lima

poeloeh Kota (Pajókoemboeh) zijn ook hier weer de deelen, die uit

een oogpunt van bebouwbaarheid en vruchtbaarheid gunstig afsteken

tegen het echte bergland en ook tegen de nauwe dalen. De be-

zwaren voor het verkeer, voor gemakkelijke en winstgevende be-

bouwing en onderlingen omgang met de leden eener grootere maat-

schappij zijn er zooveel geringer dan in de bergen, dat hier niet

alleen eene dichtere, maar ook eene meer ontwikkelde bevolking-

kon ontstaan. De berghellingen, aan de eigenlijke vlakte grenzend,

deelen in de voordeden van de laatste. Elk plekje grond is er dan

ook bebouwd.

Plateaux van Agam en Lima poeloeh Kota.

Wij kennen het Kamang-gebergte reeds als de grens tusschen de

beide plateaux. Dit gebergte heeft veel grotten en onderaardsche

rivierloopen, met al of niet nog een rivier er in. De Ngalau-Sariboe

vertoont ook dergelijke Karstverschijnselen. Ook elders op Sumatra,

bijv. in de Gajö-landen, komen zij voor.
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De kloof van Arau, ten X. van Pajokoemboeh
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De Agam-rieier voert het water van het plateau van Agam af,

gaat in onderaardschen loop van 4 K.M. lengte door een der rug-

gen van het Kamang-gebergte , bereikt de vlakte der L Kota,

stroomt voorbij Pajökoemboeh en vereenigt zich met de reeds ge-

noemde Si Namar. Deze ontspringt op het N. randgebergte van het

plateau der L Kota bij Soeliki en volgt de lengteas er van.

Boven-Kampar-kanan.

Ten N. van dit gebergte ligt het gebied der Boven-Kampar-

kanan, onvruchtbare zandsteen, zware bergruggen, die bij het over-

schrijden imposante uitzichten toestaan over de als coulissen achter

elkaar liggende kammen. Veel ilalang-vlakten ; weinig oerwoud

;

smalle rivierdalen, waarin de langgerekte dorpen liggen met weinig

sawah's en veel ladangs — vele voor gambir-cultuur gebruikt —
aan de benedenste hellingen. Een paradijs voor herten, wilde var-

kens, koningstijgers, tjipan's (tapir Sumatrensis) en olifanten. De

rivieren hebben steile oevers ; de Kapoer bijv. 'stroomt door eene ge-

weldige kloof met loodrechte wanden langs eene bedding vol rots-

blokken en stroomversnellingen, maar wordt niettemin bevaren, zij

het met groot gevaar.

Doorgangsteeg naar Singapoera.

De voorwaarden voor economische ontwikkeling dezer streek zijn

ongunstig; niettemin deelt zij in het tegenwoordige streven om

Sumatra vooruit te brengen. Zij zal een doorgangsland worden voor

het traject Padang—Fort de Koek—Siak—Singapoera.

Van het eindstation te Pajökoemboeh gaat een mooie rijweg naar

het Noorden, die tot voor kort pal tegen het steile scheidingsge-

bergte eindigde (te Loeboek Bangkoeng, in de nabijheid der, bij

touristen terecht vermaarde, grootsche Arm-kloof). Vandaar gaat

verder een onverhard, smal pad naar de Mahat-rivier. Dit pad ge-

deeltelijk volgend wordt nu door den Waterstaat een weg gemaakt,

die eerst door een kloof voert, bij Pintoe Angin (windpoort) den

kam overschrijdt en verder voert naar de pangkalan aan de Mahat,

Kota Baroe genoemd. Verder zal de weg worden aangelegd over

Bangkinang, om te Pekan Baroe aan te sluiten bij den vroeger

besproken grooten Midden-Sumatraweg. Het trajekt Loeboek Bang-
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koeng—Pekan Baroe zal 163 K.M. lang worden en 18 ton kosten.

De Mahat is de voornaamste rechterzijrivier van de Kampar-kanan

en van genoemde pangkalan af voor vrij groote prauwen te beva-

ren. Hindernissen in de rivier in den vorm van rotsen zijn door

springmiddelen opgeruimd. Van de pangkalan vaart men dus de

Mahat en de Kampar-kanan af, voorbij Bangkinang tot Tratal- Boe-

hult (beteekenis: gehucht van bamboe). Verder wordt de Kampar,

vol ondiepten en lastig in en uit te varen door de hooge vloedgolf,

de „bena" aan de monding, niet gevolgd, maar men gaat over naar

de diepe, rustige, gemakkelijk binnen te varen Slak-rivier, waarvan

de monding in de Brouwerstraat zoo beschut ligt voor lastige stroo-

mingen. Bengkalis, aan diep vaarwater liggend, kan als mondings-

stad der Siak-rivier gelden. Te Tratak Boeloeh begint sedert 1886

een landweg, voor pedati's en rijtuigen geschikt, 12 paal lang, naar

Pekan Baroe (Nieuwe markt), aan de Siak-rivier, eindpunt van een

stoombootdienst der Paketvaart. Deze weg wordt dus nu een deel

van het Midden-Sumatranet. Pekan Baroe is een levendig plaatsje

geworden. Als later de auto van Pajökoemboeh naar Pekan Baroe

snort (of wellicht zelfs de spoortrein) ligt Fort de Koek dicht ge-

noeg bij Singapoera, om voor de bewoners der laatste stad een

herstellingsoord te worden.

Ruïnen va» Moeara Takoes.

De Kampar-kanan ontspringt op het hooge scheidingsgebergte langs

het nauwe dal van Loeboek Sikaping, loopt door de XII (doea belas)

Kota Kampar, o. a. voorbij Moeara Taboes, waar de volstrekte rimba-

eenzaamheid niet zou doen vermoeden, dat eenmaal hier eene Boed-

dhistische vestiging lag. Niet dat hier eene werkelijke kolonisatie

van Voor-Indische of Javaansche Boeddhisten te bewijzen is (deze

kwamen vermoedelijk hier als zendelingen en propagandisten),

maar het valt toch wel aan te nemen, dat zij zich in eene bewoonde

streek neerzetten. De ruïnen van eene Boeddhistische stoepa met

toebehooren zullen weldra door den plantengroei overweldigd en

afgebrokkeld zijn, als er niet spoedig naar wordt omgezien.

De Kampar-kanan is al spoedig bevaarbaar en breed en stroomt
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langs de V (= Lima) Kota, welke in 1902 zijn ingelijfd na eene

strafexpeditie tegen de bewoners wegens moord op een Engelschman.

Het is er nu volmaakt rustig; het garnizoen van Bangkinang is in

1914 opgeheven.

Loeboek Sikaping < n Raö.

Het lange dal van Loeboek Sikaping en RaÖ is typisch voor het

Noordelijk deel van Midden-Sumatra's bergland. Wij krijgen hier

nog 2 zulke lengtedalen; alle drie liggen ze in één reeks. Dat van

Loeboek Sikaping is weer een diluviaal puimsteentufplateau en

zeer nauw.

De hoofdrivier is de Soempoer, welke op de G. Gedang ontspringt,

voorbij de hoofdplaats naar het N. stroomt en beoosten Raö het

water opneemt van eenige riviertjes, uit het W. en N. grensgebergte

komend; dan zich Oostwaarts buigt en door het gebergte breekt in

een nog jong erosiedal. Yan hier af heet zij Rokan-kiri. In den

diluvialen tijd had de afwatering nog naar het Westen plaats; vul-

kanen hebben dezen uitweg verstopt.

Het Noordelijk deel van het dal' ligt zeer laag en is waarschijnlijk

vroeger een meer geweest. De Soempoer heeft hare poort naar de

laagvlakte nog niet diep genoeg uitgesneden om het droogleggings-

proces te voltooien. Het laagste deel van het dal, van bezuiden

Panti tot bezuiden RaÖ, is nog een moeras, meestal dicht begroeid

met waterlievende planten, en op de droge plekken met hoog ge-

boomte. Raö = rawa, beteekent moeras.

Ongunstige economische toestand.

In het Loeboek Sikaping'sche ziet het land er nog vrij goed uit

en heerscht eene zeer bescheidene welvaart. Maar de streek in en

om het groote moeras is zeer misdeeld. Aan sawahgrond is geen

gebrek, maar de producten zijn niet goed te gelde te maken. De

afgelegenheid is te groot; de transporten zijn te duur. De Maleier

wil geen armoelijder zijn. De reeds zoo schaarsche mannelijke be-

volking vermindert gestadig door emigratie. De veldarbeid rust bijna

geheel op de vrouwen; de bewerking der sawah's is zeer gebrekkig.

Als ware de streek van Raö nog niet genoeg misdeeld, wordt zij

bovendien geteisterd door malaria en door de varkens- en tijgerplaag.
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Langs den Noordrand der rawa heeft men getracht door klap-

percultuur wat welvaart to brengen en er zijn ook al vrij groote

aanplantingen. Maar tot welvaart is de streek nog niet gebracht.

In de nabijheid van Panti is een bron van kokend water, waarin

Bcherpe Btoffen zijn opgelost.

De Minangkabauer beschouwt deze streken als slechts half nog

tot zijn land behoorend. Hij noemt haar: het eind van het land,

het begin van de rantau (het buitenland).

Herhaalde malen is in de administratieve indeeling van het N.

deel van dit gewest verandering gebracht. Ook RaÖ was eens de

standplaats van een controleur; diens woning is nu pasanggrahan.

Het garnizoentje en het fort Amerongen zijn reeds lang verdwenen.

Te Loeboek Sikaping is het garnizoen mede voor eenige jaren

opgeheven.

De O. grens der afd. Loeboek Sikaping ligt vrij ver achter het

O. gebergte, doordat in 1882 de landschappen VI Kota en Mapat

Toenggoel onder rechtstreeksch bestuur gebracht en bij de afdeeling

ingelijfd zijn.

Bokan-streken.

De tot voor kort onafhankelijke landschappen aan Bokan-kiri en

Bokankanan vormen nu de onderafd. Rokan van de afd. Beng-

kalis, met de hoofdplaats Pasir Pengarajan.

Waar beide rivieren zich vereenigen, begint het landschap Tanah

Poetih en verderop ligt Bangka, beide onderhoorigheden van Siak.

Bagan Si Api-Api.

Geen der rivieren geeft zulk een duidelijk beeld van de vervor-

ming eener kust door getij stroomen als de Rokan. Zij is in de

breede alluviale strook ver Westwaarts opgedrongen en de mond

is tot een wijden trechter verbreed. Vóór dien trechter ligt Bagan

Si Api-Api, hoofdplaats der gelijknamige onderafdeeling, een merk-

waardige plaats, bijna geheel bewoond door Chineezen. De snelle

wasdom dezer kustkampoeng is te danken aan den buitengewonen

vischrijkdom der zee en der omgelegen straten, en wordt begun-

stigd door de nabijheid van Singapoera en het Cultuurgebied.
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Het vangen van en de handel in visch, trasi, ') garnalen en troe-

boek (gezouten vischkuit) hebben de opkomst dezer plaats bewerkt.

De handel in boschprodueten uit het Rokangebied treedt daarbij op

den achtergrond. De visscherij is hier het belangrijkst van heel Ned.

Indië. In 1913 werd van Bagan Si Api-Api uitgevoerd 20 406 000

K.G. gedroogde visch; 940 000 K.G-. gedroogde garnalen en 12 702 600

K.G. trasi. In 1914 bedroeg de uitvoer van visch 19 millioen K.G.,

van trasi 12 millioen K.G. Dit laatste artikel werd sterk vervalscht

met zemelen en sago. Bagan Si Api-Api kan niet alleen voorzien

in het tekort aan visch van het overige Sumatra (dat 6 millioen

K.Gr.'s jaars bedraagt), maar ook nog 2'/
2
millioen K.G. leveren aan

Singapoera en meehelpen, om in het groote tekort van Java te

voorzien. In de laatste jaren viel achteruitgang van de visscherij

te constateeren. Met het oog hierop is in 1913 de maximumprijs

van vischzout voor Sumatra's Oostkust verlaagd tot ƒ3.50 per pikol.

Vroeger waren de kustkampoengs van de Oostelijker gelegen

Siaksche onderhoorigheden Boekit Batoe en van Bengkalis en de

daartegenover liggende kampongs meer de zetel dezer visscherij,

maar de vischrijkdom is daar afgenomen.

12. Noordelijk deel van Midden-Sumatra.

De juist voltooide weg van Raö naar Moeara Sipongi voert over

Sumatra's hoofdwaterscheiding van het lengtedal der Soempoer naar

dat van Batang Gadis en Angkola. Hij brengt ons ook van Sumatra's

Westkust naar Tapanoeli en van de Minangkabauers naar de Bataks.

Dit lengtedal vindt zijne afwatering naar het Westen, maar is

overigens een tegenhanger van dat van Loeboek Sikaping en Raö.

De hoofdwaterscheiding volgt alzoo van de Kalaboe af het Oos-

telijk gebergte, ook dicht bij de hoofdrivier — dit dal is eveneens

bij zijne 100 K.M. lengte zeer smal — tot aan den vulkaan Loeboek

Raja (1990 M.). De hoogste berg in deze keten bereikt de 2200 M.

Ten Z. van het dal gaat een bergrij Westwaarts, waarin de

hoogste top de Malintang is (2000 M.); ten W. vindt men een

bergland tot dicht bij de kust, waarin de 2145 M. hooge vulkaan

1) Trasi is een sterk riekend en smakend conserf voor de rijsttafel, bereid

uit visch of uit garnalen.
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Sorik Marapi ligt, die thans in het solfataren-stadium verkeert.

Naar het X. volgt het schrale Natalsche zandsteenplateau; hier

breekt de Batang Gadis door in een diep ingesneden erosie-dal;

benoorden deze rivier wordt her bergland weer hooger en breeder

en sluit aan bij de Loebook Kaja.

Eet dal is hot laagst .mi het breedst (170 M. hoogte) in het

midden, waar eon uitgestrekt moeras voorkomt, — tegenhanger van

dat van Kan. evenals dit de bron van veel malaria in de streek

(de beruchte Mandailingsche koortsen), en vermoedelijk eveneens

een vroeger meer — van 21 K.M. lang, benoorden Panjaboengan

beginnend. In dit moeras verloopt de Batang Gadis. Panjaboengan

heeft ook al geen gunstigen naam, wat de gezondheid aangaat. De

standplaats van den controleur der onderafdeeling Groot en Klein

Mandailing, Oeloe en Pakantan is juist verlegd naar het gezonde

Tano Bato, vanwaar een nieuwe weg wordt aangelegd, ter verbe-

tering van de verbinding met Natal.

Weg naar Natal.

Deze weg overschrijdt op 1700 M. hoogte — de z.g.n. Hemel-

poort — het gebergte benoorden de Sorik Merapi, op de grens

tusschen de oude leien van de "Westelijke Barisan en de vulka-

nische producten uit genoemden vulkaan , en volgt het dal der

y<it<d-rivier. De bevolking langs dezen weg is schaarsch en Natal

beteekent als havenplaats weinig, ook al wegens de moeielijk toe-

gankelijke reede. Sedert Dec. 1915 komen de booten der Paketvaart

echter niet meer op de reede, doch aan de beschutte Oostkust van

twee naburige eilandjes, waarheen de handelswaren bij rustig wreder

tevoren worden gebracht.

Lengtedal van Mandailing en Angkola.

Het erosie-dal van de Batang Gadis door de Westelijke Barisan

is eveneens nog jong; vermoedelijk vormde het lengtedal van deze

rivier met de Angkola vroeger één geheel met dat van de Batang

Toroe, en heeft de Loeboek Raja bij haar ontstaan zich als grens-

steen opgewerkt. Het lange Zuidelijke dal werd alzoo grootendeels

met eene diluviale laag puimsteentuf bedekt, die nu de geschiktheid

ervan als menschelijke woonplaats verhoogt.

Het X. deel van het groote dal van benoorden Panjaboengan tot
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Padang Sidimpoean is bijna vlak ; het verval dor Angkola-rivier is

dus gering. Het Zuidelijke deel is meer een bergland en steiler.

De pashoogte tusschen Raö en Moeara Sipongi is + 800 M.; Moeara

Sipongi ligt op 700 M. ; de vroegere controleurs-standplaats Hoeta

Nopan is nog 432 M. ; Panjaboengan 222 M. ; het laagste deel

170 M.; Padang Sidimpoean 280 M. hoog.

Wslamiseering van de streek.

Toen tijdens de laatste bedrijven van den Padri-oorlog het krijgs-

tooneel zich verplaatste naar Mandailing (van 1830— 1838), is op

de pashoogte het fortje Sevenhoven of Balong en te Panjaboengan

het fortje Elout opgericht.

De krijgsbedrijven ten tijde der Padri's gingen gepaard met de

Islamiseering van de streek en gedeeltelijk ook van het Oostelij kei-

gelegen Padang Lawas. Omstreeks 1850 waren Mandailing en Ang-

kola vrijwel geheel Mohammedaansch. De Islam is hier dus nog

nieuw als algemeene godsdienst ; niettemin is het proces der Isla-

miseering vrij intensief geweest. De Mandailingers en de verwante

Angkoleezen zijn ijverige Mohammedanen ; Sipirok is voor 80°/

Mohammedaansch ; in het Noorden wordt door Moslimsche en Chris-

telijke Zending gekampt om den voorrang. In geen ander deel van

Indië, waar de Christelijke Zending werkt, is het antagonisme tus-

schen de beide godsdiensten zoo duidelijk merkbaar als hier: zij

ontmoeten elkaar als concurrenten op braakliggend heidensch ter-

ritorium en meer dan elders wordt met ijver en systeem gepropa-

geerd. De kuststreken zijn al sinds eeuwen Mohammedaansch.

Economische toestand.

De gebrekkige communicatie met de kust is ook hier de kanker

des lands. Voor eene zoo mooie vlakte met vruchtbaren bodem is

de bevolking te dun, de economische toestand te gedrukt. In enkele

streken is de bevolking betrekkelijk dicht opeengehoopt, maar zelfs

op liet vlakke meerdiluvium zijn nog uitgestrekte wildernissen, in-

zonderheid in het laagste middendeel. De gebergten zijn nog zoo

goed als onbewoond. In Noord-Angkola en langs den nieuwen, thans

voltooiden weg naar Sibolga komt wat meer vertier, waartoe de nieuwe

rubber-ondernemingen meehelpen. De bevolking neemt daar wel toe.
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Rijst, koffie en vee zullen welvaart in Mandailing en Angkola

moeten brengen. Van rijst is er een surplus, maar de uitvoer kon

veel grooter zijn, als de transportkosten den prijs niet drukten. De

Mandailing-kottie, die echter meest van Sipirok komt, is zeer ge-

zocht, een faney-artikel, meest naar Amerika uitgevoerd. De uitvoer

is echter ook van weinig beteekenis. Men verwacht toeneming der

particuliere Lolandsche aanplantingen, nu in 1908 de Gouvernements-

koffieeultuur is opgeheven.

Karbouwen komen in groote kudden voor; meer nog in Padang

Lawas. Veelal loopen die kudden in half of heel verwilderden toe-

stand rond op de groote vlakten. Eenige uitvoer van karbouwen

heeft plaats. Maar er zijn thans nog geen afzetgebieden in de buurt

om van dezen handel veel winst te verwachten.

§ 13. Noord-Swnatra. Algemeen karakter.

Een eigen karakter heeft JSoord-Sumatra wel. In plaats van berg-

reeksen en lengtedalen bepalen nu hoogvlakten met randgebergten

het landschap. De hoofdwaterscheiding ligt in het midden en niet

meer in het Westen. De rivieren naar Oostelijke en "Westelijke zee

stroomend worden van gelijke grootte. De breede alluvia aan de

Oostkust krijgen bescheidener omvang.

Het klimaat verandert mede. Wij zijn nu goed en wel ten Noor-

den van den evenaar en de overgang naar het Aziatisch moesson-

gebied begint merkbaar te worden aan de seizoenenwisseling. Nog

meer wordt het klimaat veranderd door de uitgestrekte hoogvlakten.

De fauna van Xoord-Sumatra heeft enkele eigen karaktertrekken

(zie § 23).

NoordrSumatra in waarheid een nieuw land.

Ook in politiek en economisch opzicht vertoont zich het eigen

karakter van Noord-Sumatra. Het is hier, dat de grootste verande-

ringen door de Nederlandsche kolonisatie-energie der laatste jaren

hebben plaats gegrepen.

Op groote schaal zijn tevoren onbekende en onbeduidende onaf-

hankelijke landschappen onder ons bestuur gebracht en binnen den

kring van het stoffelijke en geestelijke ontwikkelingsstreven betrokken.
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Spoor- en rijwegen, havenwerken, ontsluiten gansche streken,

waarvan slechts vage namen bekend waren.

Eertijds onbeduidende landschapjes zijn in een „land van onbe-

perkte mogelijkheden" herschapen door den arbeid van Europeesch

brein, energie en kapitaal, door het handenwerk van honderd-

duizenden, van elders hierheen verplaatst. Voor de kinderen des

lands zijn talrijke gelegenheden tot welvaart brengende kolonisatie

geschapen.

De veertigjarige Atjeh-kanker is zoo goed als uitgeziekt; voor

weifelen is handelen in de plaats getreden; voor knjgvoeren ont-

wikkelingsarbeid.

priënte&ring ; natuurlijke deelen.

Wij volgen weer de hoofdwaterscheiding van Angkola en de

Loeboek Raja af en beschouwen daarna de verschillende deelen.

Van die deelen liggen alleen de Karo- en de Gajölanden aan beide

zijden der hoofdwaterscheiding.

Deze volgt de kam van het O. grensgebergte van het Gadis-

Angkoladal; ten O. daarvan liggen de gebergten en de lage steppen

van Padang Lawas.

Benoorden Padang Sidimpoean en N.O. van de Loeboek Raja

buigt de hoofdwaterscheiding om, onder den naam Harangan recht

Noord verloopend tot het hoogland van Si Lantom, en vervolgens

naar het W. ombuigend tot de Dolok Saoet (1804 M.) en de Dolok

Si Alang (1632 M.). Deze twee deelen der hoofdwaterscheiding vor-

men de O. en N. grens van de hoogvlakte van Sipirok.

Aan de Oostzijde ligt een zwaar bergland, het N. gedeelte van

Padang Lawas, de waterscheiding vormend tusschen Panai en Bila.

Van de Dolok Si Alang gaat de waterscheiding weer Noordwaarts

over bergkammen en toppen van 1600 M. tot de Dolok Paoeng

(1764 M*.), bij den Z.O. hoek van de weggezonken landschol van

het Toba-meer. Ten O. vindt men hier de hoogvlakte van Garoga,

den bovenloop der Bila-rivier, door hooge bergen als de Dolok Si

Manalaksak (1943 M.) gescheiden van den bovenloop der Koealoe

(of naar Bataksche uitspraak Hoealoe).

Deze streek heet Habinsaran, is onder ons bestuur gebracht in 1908,
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eo vormde de kort bestaan hebbende gelijknamige onderafd. met de

hoofdplaatB Parsoboeran (Nassau) der afd. Bataklanden.

Westelijk van dit deel der hoofdwaterscheiding ligt de hoogvlakte

van Tóba^ vormend de gelijknamige onderafdeeling, hfdpl. Si Borong

Borong, en de onderafd. Si Lindomg, hpl. Taroetoeng, welke plaats

tevens de hoofdplaats der afd. Bataklanden is. Deze streken, reeds

in 1872 voorloopig, en in 1890 voor goed onder ons bestuur ge-

bracht, vormen het bovendeel van het Batang Toroe-stroomgebied.

De hoofdwaterscheiding loopt nu Westelijk langs den N. rand

• Ier hoogvlakte van Toba en evenwijdig met den Zuidelijken oever

van het meer. De Noordelijke afhelling tot het meer vormt de

onderafdeeling Toba, hpl. Balige van de afd. Bataklanden.

Dit Westelijk loopende stuk strekt tot vrij ver ten W. van het

Zuidelijke deel van het Tobameer en buigt dan om naar het N.O.,

aldus met den meeroever het landschap Bakkara insluitend, den

vroegeren zetel van Si Singa Maharadja, den mystiek-geestelijken

vorst der Toba-Bataks (zie § 16).

De hoofdwaterscheiding volgt nu weer den hoogen rand ten W.
van het meer, dicht langs den oever, over de Dolok Oeloe Darat

(2172 M.) en de Poesoek Boekit (2005 M.) tot bij de Doloh Si

Boeaten (2375 M.), aan de N.W. punt van het meer en op de

grens van Tapanoeli en de Oostkust van Sumatra.

Westelijk liggen de DairHanden , ingelijfd in 1906 en nu de

gelijknamige onderafd., hpl. Sidikalang, vormend der afd. Batak-

landen. Oostelijk vormt het eiland Samosir in het meer, eveneens

in 1906 onder ons bestuur gebracht, de gelijknamige onderafd., hpl.

Pangoeroeran der afd. Bataklanden.

Aan de overzijde van het meer, den N.O. en N. oever, strekt de

rand der hoogvlakte eveneens tot dicht bij het meer. Van de uit-

vloeiing door de Asahan-rivier aan den Zuid-Oosthoek tot aan den

berg Marbalatoek (1650 M.) is nog van eene oevervlakte sprake.

Dit stuk behoort nog tot Tapanoeli en heet Oeloean.

Verderop, tot aan de Si Boeaten, behoort de meeroever tot Su-

matra's Oostkust en wel tot ' de afd. Simeloengoen en Karolanden,

hpl. Pematang Siantar. De onderafd. Simeloengoen bestaat uit

eenige vroeger onafhankelijke njkjes, in 1915 defintief ingelijfd,
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evenals de Karolanden, thans de andere onderafdeeling vormend, niet

de hoofdplaats Kdban Djahê.

Van de Si Boeaten af loopt de hoofdwaterscheiding langs een

lagen rug dwars over de Karo-hoog vlakte en valt dus geheel binnen

Sumatra's Oostkust. De N. en N.O. rand van deze hoogvlakte wordt

gevormd door het Karo-randgebergte, van vulkanischen oorsprong,

en een ouder gebergte, in dezelfde richting verloopend, tot aan het

dal der Banipoe, gedeeltelijk Z.W. van het Karo-randgebergte, ge-

deeltelijk het verlengde daarvan. Aan dit laatste gebergte heeft Volz

den naam gegeven van Van Heutszgebergte. In het Z. en Z.W.

wordt de Karo-hoogvlakte afgesloten door een zeer oud gebergte,

woest, onbewoond en met hooge toppen, beginnende aan de Si Ber-

teng
)
over de Si Boeaten, tot aan Gajö Loeös toe, en eveneens door

Volz benoemd, met den naam onzer Koningin, als W ilhehnina-gebergte.

De rivieren van het N. deel der vlakte vereenigen zich tot. de

Laoe Biang, verderop Bampoe geheeten, welke haar weg naar het

N. vindt door een breed dal tusschen Van Heutsz- en Wilhelmina-

gebergte en bij haar intrede in de Doesoen een machtigen waterval

vormt. Die van het Z. deel vormen de Laoe Bengap, die Zuid-

waarts door de Wilhelminaketen breekt en zich vereenigt met de

Laoe Renoen. Deze rivier doorloopt een zeer lang lengtedal in de

Dairilanden, stroomt in N.W. richting evenwijdig aan den Z.W.

oever van het Tobameer en vereenigt zich met de Lawe Alas of

Simpang-Kiri, de hoofdrivier der Alaslanden.

Voorbij de doorbraak der Bengap gaat de hoofdwaterscheiding

over op het Wilhelmina-gebergte, dat in verschillende ketens zich

steeds grootscher ontwikkelt. De grondslag van het gebergte bestaat

uit palaeozoïsche schiefers van de „Maleische formatie", welke aan

de steile W. helling, aan de zijde van de zeer diepe inzinking van

het Alas-land (voortzetting van de nog lager gelegen vlakte van

Singkel) aan de oppervlakte liggen. De toppen en de O. helling

bestaan uit oudere andesieten, welke zich aansluiten aan de jong-

vulkanische gesteenten, die de zeer dikke puimsteentuflagen van

het Karoland vormen. De hoogste andesiettop is de Bandahara

(3060 M.). Voorbij dezen berg blijven alleen de oude schiefers weer

heerschend, over de Goenoeng Kembar (Tweelingberg), waarvan de
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toppen 2333 en 2349 M. hoog zijn. Verschillende zijtakken van

her Wilhelminagebergte schieten naar het 0. en N.0. Boven-Ta-

miang in, terwijl het gebergte eindigt in den hoogen Boer (Berg)

Moegadjah) weer een hoogen andesietkoepel.

Het deel van het Wilhelminagebergte beoostun het bewoonde

Alasland heet Qoenoeng Serbölangit,

De hoofdwaterscheiding loopt nu over den 1720 M. hoogen pas

van de Wöih ni Orëng (leidende van Gajö Loeös naar Serbödjadi),

naar het massief van den Oetjap Moeloe (3127 M.). Van dezen berg-

knoop gaat het steile, hooge (tot 2200 M.), uit zeer oude, gelaagde

gesteenten bestaande Van Daalengebergte (insgelijks door Yolz ge-

doopt) naar het N., de grens vormend tusschen Serbödjadi ten O.

en Gajö Döröt of Linggö met Samar Kilang ten W. Ten W. van

de Oetjap Moeloe strekt zich het Gajo'sche Centr-aal-gebergte uit,

de hoofdwaterscheiding vormend en tevens de grens tusschen Gajö

Loeös of Groot-Gajö ten Z. en Gajö Döröt ten N".

Ook dit hooggebergte bestaat uit primaire gesteenten, op enkele

gedeelten door andesiet gekroond. De hoogste toppen er in zijn de

Boer ni Intém-Intém (2115 M.) en de Boer Tanggaq (of Singgah

Mata of Aboeng-Aboeng), 3015 M. hoog. De pas van Tapaq ni

Toeön, op 2150 M. hoogte, leidt over het Gajo'sche Centraalge-

bergte van Gajö Döröt naar Gajö Loeös.

Van de Boer Tanggaq gaat de hoofdwaterscheiding Noordwaarts,

tusschen de brongebieden van Djambo Ajé Oostelijk, en Seunagan-

en J/< ///"/;óA-rivieren Westelijk, over de Boer Brauan naar de Boer

ni Telögö, ten Z.W. van de Laoet Taivar (het Zoetwatermeer).

Van hier af loopt de hoofdwaterscheiding eerst N.W. en dan

WYst, veel dichter bij de N". dan bij de W. kust; de grens vor-

mend tusschen de afdeelingen Noordkust en Westkust van Atjeh,

door onbewoonde en zoo goed als onbekende streken. Verder volgt

zij het Permo-carbonische, onbewoonde gebergte tusschen de Westkust

en het dal der Atjeh-rivier, dat zich in de Batèë Meukoerah tot 1942 M.

verheft en zich over de Goenoeng Raja (600 M.) en de eilanden

Batèè\ Klapa, Nasi en Breuëh voortzet.

Geologisch is ook de Goenoeng Raja zulk een Permo-carbonisch

eiland, want in het Z.O. wordt dit stuk van de rest van het berg-
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land afgescheiden door een lage strook met kwartaire lagen bedekt,

waarover de weg van Koeta Radja naar Lhö
r

Nga loopt.

Ten N. van de Atjeh-vallei overheerschen tertiaire gesteenten en

andesiet-vulkanen.

Aldus georiënteerd kunnen we de afzonderlijke deelen nagaan.

§14. Padang Lawas met Panai en Bila.

Padang Lawas is ongeveer gelijktijdig met Mandailing onder

onzen invloed gekomen. Na de invallen der Padri's van 1830

—

1838, eindigend met den val van Tongkoe Tamboesë en diens ves-

ting Daloe-Daloe, hadden wij van 1839 tot 1841 een gecommitteerde

te Portibi, aan de samenvloeiing van de Panai en de Si Roemambë.

Deze vestiging werd ontruimd, omdat Engeland bij onze regee-

ring daartegen bezwaren inbracht (§ 60). Daarop volgde een tijdvak

van rooftochten, bloedvergieten, slavenhalen, vluchten naar ons ge-

bied ; een tijdvak dat in ellende niet onderdeed voor de gruwelen

uit den Padri-tijd. Zwakke expeditie's van onze zijde hielpen daar-

tegen weinig, totdat eindelijk, op herhaalden aandrang van de zijde

der bevolking, het gebied werd ingelijfd en een controleur geplaatst

te Portibi, in 1879. Zijn standplaats werd in 1883 verlegd naar

Gfónoeng Toea aan de Panai en in 1907 naar Si Boehoean. De

slavernij heeft hier van de direct bestuurde streken het langst be-

staan, en is pas officieel verdwenen in 1910.

In de 35 jaar, dat er rustige toestanden heersenen, is dit afgelegen

land, zonder goede toegangswegen en zonder economische invloeden

van buiten af
r
nog niet tot opbloei kunnen geraken. De bevolking

is nog uiterst dun, ruim 40 000 zielen op eene oppervlakte van '

4

van Nederland.

Hindoe-overblijfselen.

Men zou nu niet zeggen, dat hier in de oudheid een centrum van

leven was, zooals de Hindoesche overblijfselen in de nabijheid van

Portibi bewijzen (biara's, waarschijnlijk Boeddhistische graven).

Groote teeg naar Padang Siclimpoean.

Nochtans, men zit ook hier niet stil. Van de hoofdplaats Si

Boehoean naar Pasar Matanggor (richting Padang Sidimpoean) is

al een goede rijweg gereed over een lengte van 35 l

/2
paal; en dat
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wil war zeggen in een zoo schraal bevolkt land. Over 15 paal

wordt mi de bestaande karrenweg eveneens gereed gemaakt voor

rijweg, tot aan bet ontmoetingspunt met den grooten weg van Pa-

dang Sidimpoean naar Sipirok. Binnenkort zal dus een rijweg van

62 ]

j paal de afdeelings- met de onderafdeelingshoofdplaats verbin-

den. Wellicht zullen vondsten van delfstoffen het land tot ontwik-

keling kunnen brengen; tin, goud, bruin- en steenkolen moeten

voorkomen.

!>, steppe rdii Padang Bolak.

In het midden ligt de eigenlijke Padang Bolak (= Padang La-

was = Groote Vlakte), ongeveer \/3
van de onderafdeeling beslaande,

de eigenlijke „steppe", onvruchtbaar, bijna boomloos, met lage heu-

vels bezaaid, van 200 tot 100 M. boven het zeeniveau; bij Portibi

nog 80 M.

Erosie-dalen.

In deze golvende vlakte vindt men het type der smalle en diepe

erosiedalen, de eenige bebouwde gedeelten des lands, scherp uitge-

drukt. Deze dalen zijn in het Westen tot 20 M. en meer diep, en

vervlakken naar het O. Door deze steile en diepe dalen is de stand

van het grondwater zeer laag en het land dor, behalve dan op den

dalbodem. In den drogen tijd zijn deze rivieren soms waterloos.

Het bergland is met zwaar bosch bedekt. Het beste stuk van het

land is het dal der Boven-Baroemoen ; de omstreken van Si Boe-

hoean vormen eene vruchtbare sawah-vlakte.

Elders in Padang Lawas wil men de conservatieve bevolking tot

sawahbouw dwingen en het ladangbranden verbieden.

Padang Bolak is in hoofdzaak tertiair ; ook kalkgesteenten en

oude andesieten komen voor, terwijl ook hier tuffen — zij het in

dunne lagen — niet ontbreken.

Rivieren. De Panai en de Bila.

De rivieren, die tezamen de Panai vormen, loopen naar het Z.O»

van Padang Bolak samen. Een rivier Panai komt van het hoogste

(Westelijke) gedeelte der Zuidelijke Bila-keten, loopt Z.Z.O. en

vereenigt zich met de Baroemoen, die, van het Zuidelijke gebergte

komend, N.N.O. stroomt. De vereenigde rivier heet ook Baroemoen,



51

maar neemt in de kustvlakte weer den naam Panai aan. Na de ver-

eeniging is de stroomsnelheid zeer gering wegens het kleine verval.

Bij het intreden van het Gouvernement Oostkust vanSumatra stroomt

de Baroemoen door Kota Pinang, een onbeduidend landschapje,

maar dat vroeger, tusschen onze eerste en tweede vestigingen in Padang

Lawas, daar last genoeg veroorzaakte. Ook had de Jang di Pertoean

veelmalen twist met zijn benedenbuur, den bestuurder van Panai, om

het bezit van Laboehan Batoe. De twist eindigde met de inlijving

van Laboehan Batoe en de vestiging van een controleur aldaar

in 1864.

De invloed van het nabijgelegen cultuurgebied van Sumatra's

Oostkust doet zich in het tot heden doode Panai en Bila reeds

gevoelen. Men wil deze streek tot de korenschuur van de Oostkust

maken en er irrigatiewerken en sawah's aanleggen. Gelukken zal het

wel, mits er maar menschen komen. Ook de zoo spoedig winst op-

leverende klapper-cultuur begint hier te ontluiken.

Sipirok.

Sedert 1907 is Sipirok geen controleursstandplaats meer, doch

met Angkola tot ééne onderafdeeling samengesmolten; hoofdplaats

Padang Sidimpoean.

Het middenstuk is het hoogst en valt samen met de hoogvlakte

van Sipirok, 700 a 900 M. boven den zeespiegel. In het Z.W. ligt

de Boeal-Boeali, met veel heete bronnen (1819 M. hoog), in het

N.W. de even hooge Dolok Saoet.

Noordelijk van het plateau van Sipirok en bezuiden de Boven-

Bila ligt het eenzame plateau van Si Lantom, in 1907 aan de on-

derafd. Hoogvlakte van Toba toegevoegd.

Van het administratieve Sipirok, ter oppervlakte van de helft der

provincie Utrecht, is maar een klein deel bebouwd, doch dat dal

is dan ook één sawahvlak met zeer dichte, welvarende en in aantal

toenemende bevolking. Alleen de koeria (het district) Sipirok telt

meer dan 12 000 zielen.

Angkola heeft in de lotswisselingen van het naburige Mandailing

gedeeld. Van 1832 af stond de bevolking nominaal onder onze be-

scherming; tot 1837 was het geheel in de macht van den beruch-
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ten Padri-aanvoerder Tongkoe Tamboesë, die de bevolking te vuur

en te /waard dwong den Islam aan te nemen.

Na den val van Bondjol en Daloe-Daloe zwoer de bevolking den

[slam af. Xa de vestiging van ons gezag had de Islamiseering op

de gewone, geleidelijke wijze plaats.

In 1847 was eene kleine expeditie naar Sipirok noodig. De sla-

vernij werd er reeds in 1876 voor goed afgeschaft.

De zending werkt hier sedert 1857. Ruim
'/s van de 25 000

zielen tellende bevolking van de voormalige onderafd. is gekerstend

;

verdere voortgang van het Christendom schijnt hier uitgesloten.

Habinsaran.

Deze landstreek is op het laatst van het groote inlijvingstijdvak

onder direct bestuur gebracht (in 1908). De grenzen met Koealoe

en Asahan werden in 1909 definitief geregeld.

Het uiterlijk van de landstreek komt overeen met Padang Lawas.

Men vindt er dezelfde golvende vlakten met talrijke bergen en heu-

vels; dezelfde diepe erosie-dalen en plaatselijk schrale steppen.

De streek is dun bevolkt; de bevolking der onderafd. is geschat

op bijna 16 000 zielen.

Eigenlijke wegen zijn er nog niet in Habinsaran. Sawah's komen

voor in Garoga. Er werkt een zendeling in Habinsaran, te Loem-

Ixi» Pinasa. Tegen dit Loemban Pinasa is in 1890 eene kleine

expeditie gezonden wegens een roofinval in Padang Lawas.

De Permalim.

Merkwaardig is hier en in de naburige streken het bestaan van

de secte der „Permalim", die telkens van zich doen hooren. Hun

leer schijnt eene voortzetting te zijn van de vereering van den

vroegeren mystischen priester-vorst Si Singa Maharadja van Bak-

kara, doch op vreemdsoortige wijze vermengd met Mohammedaansche,

Christelijke en Heidensche elementen. Hun optreden is sympathiek

gestemd voor den Islam, terwijl zij zich antagonisten van de Zen-

ding toonen. Men meent, dat de Christelijke elementen afkomstig

zijn van den Italiaanschen reiziger Modigliani, die in 1889 in

Oeloean en Boven-Asahan vertoefde ; die elementen zijn speciaal

Katholiek (Maria-vereering). De secte is volgens hun zeggen gesticht



53

door goeroe So Malaïng, lijfarts van Singa Maharadja. Hun optre-

den schijnt te verloopen in amuletten-verkoopenj.

Koealoe.

De Koealoe-rivier verzamelt het water van Midden-Habinsaran

en heeft eene soortgelijke monding als de Panai-Bila. In die mon-

ding stort zich ook de Leidoeng uit. Het landschap Koealoe en Lei-

doeng is in 1886 definitief onafhankelijk geworden van Asahan,

•onder welks suprematie het vroeger stond.

§15. Si Lindoeng en de Zuidelijke Toba-hoogvlakte.

We komen thans in het land der Toba-Bataks, waar het Chris-

tendom op Heidenschen bodem een vruchtbaar arbeidsveld vond.

Slechts in Pahaë wonen 500 a 600 Mohammedanen.

Toen in 1842 de residentie Air Bangis werd opgeheven en de

residentie Tapanoeli — tot 1906 als onderdeel van het Gouverne-

ment van Sumatra's Westkust — werd gevormd, behoorden ook deze

„meer Noordelijke Bataklanden" in naam tot deze residentie. (Van

1883 tot 1906 was Padang Sidimpoean de gewestelijke hoofdplaats).

In 1877 hadden in Toba vijandelijkheden plaats, voornamelijk

door het optreden van Si Singa Maharadja (zie beneden), die in

1878, 1883, 1887 en 1889 expeditie's tegen dezen priestervorst ten

gevolge hadden.

Optreden der Zending.

In dit gebied werkt sedert 1860 de zending; feitelijk begon deze

in Angkola en Sipirok, doch al spoedig verlegde zij haar voor-

naamste arbeidsveld meer naar het Noorden en sedert is hare ge-

schiedenis samengeweven met die der vestiging van ons daadwer-

kelijk bestuur. Veelal geschiedde de inlijving op verzoek der

volkshoofden en zoo werd in 1890 door de vorming der afdeeling

Si Lindoeng in Toba direct bestuur ingevoerd.

De tegenwoordige administratieve indeeling van jSoord-Tapanoeli

dateert in hoofdzaak van 1906.

Natuurlijke gesteldheid.

Het Westelijke grensgebergte van het Batang Toroe-dal is niet
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hoog, van 600— 1000 M. Enkoio toppen in het Noorden gaan tot

2000 M. De Dolok Martimbang (1680 M.) hij Taroetoeng verengt

aanmerkelijk hot dal van de Batang Toroe.

De eigenlijke Toha-hoogvlakte is, afgezien van enkele zich daarop

verheffende toppen, van 1000 tot 1400 M. hoog. (Taroetoeng ligt

oog op 107'! Bff.). Zij bestaat met de omringende kleine dalen en

hot longtedal der Batang Toroe weer uit tuffen en tufzandsteen, in

de bovenste lagen veel puimsteen bevattend.

Hot geheele Toba-meer is door een breeden en zeer dikken gor-

del van zulke tuffen omgeven. De grootste dikte wordt op 500 M.,

bezuiden het meer zelfs op 600 a 700 M. geschat. Het oude relief

van don bodem ligt onder die tuflaag begraven. De grondsoort is

op zich zelf wel vruchtbaar, maar door den natuurlijken toestand

meestal voor sawahaanleg ongeschikt. De rivieren vormen in den

zachten bodem diepe canons; er zijn er tot 200 M. diep. De bodem

wordt alzoo op natuurlijke wijze gedraineerd; de grondwaterstand

is te laag; er ontstaat eene steppe, met alang-alang, plaatselijk ook

met glagah en hooge varens begroeid. De smalle, diepe dalbodems,

een landschap onder het landschap vormend, blijven over voor den

landbouw. De uitgestrekte steppen der vlakte zijn in den regel

alleen voor een primitieven vorm van veeteelt geschikt.

Al hebben wij hier dus een bodem van jong, vulkanisch mate-

riaal, zoo zijn de omringende bergen toch geen jonge, eigenlijke

vulkanen. Hier valt te denken aan eene langdurige periode van

intense vulkanische werkzaamheden over een zeer groot terrein, in

den tijd, dat ook het Toba-meer ontstond (zie beneden). Talrijke

warme bronnen getuigen nu nog van die werkzaamheid.

De Batang Toroe.

De Batang Toroe ontstaat uit de vereeniging van de Aek Si

Geaon en de Aek Si Toemandi, die het water van de hoogvlakte

afvoeren. De samenvloeiing heeft plaats in het eigenlijke lengtedal,

in de hoogvallei van Si Lindoeng, bezuiden Taroetoeng, ééne samen-

hangende sawahvlakte.

Het dal is meestal zeer nauw tusschen de gebergten ingedron-

gen; slechts op drie plaatsen zijn wijdere kommen, sawahvlakten
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en concentratie's van bevolking. De eerste is de reeds genoemde

vallei van Si Lindoeng, middelpunten Taroetoeng en Si Poholon;

de tweede de streek van Pangaloan en Si Gompoelon, bekend

staande onder den naam Pahaë; de derde kom is die van Si Ma-

ngoemban, de aansluiting met Si Pirok en de rivier Aëk Poeli.

Daarna dringt de Toroe door het gebergte in Z. en "W. richting,

wordt bij Batang Toroe middels een flinke brug gesneden door

den grooten weg Padang Sidimpoean-Sibolga, en bereikt dooi 1 éene

onbewoonde, moerassige kustvlakte de zee.

De streek om Batang Toroe is in opkomst door de omgelegen

rubber-ondernemingen en het plaatsje profiteert er van.

De afd. Sibolga en Batang Toroe heeft als Oost- en Zuidgrenzen

de Batang Toroe. Het bergachtige binnenland bestaat in hoofdzaak

uit graniet, is dun bevolkt en levert alleen vrij wat boschproduc-

ten. De bevolking is nog Bataksch, doch ter hoofdplaats sterk met

Maleiers vermengd.

De hoogvlakte van Toba is droog, boomloos en soms guur, be-

dekt met korte alang-alang en andere grassen.

De diepe erosie-dalen zijn ook hier de sawah-terreinen. Het

aantal bevloeide rijstvelden op het niveau der vlakte zelve neemt ech-

ter snel toe. De Toba's zijn echte sawah-ontginners en rijstbouwers.

Economische toestand.

Deze afgelegen streek voorziet wel in hare eerste levensbehoeften

en de bevolking lijdt alzoo zelden bepaalde armoede. Er zijn veel

sawah's, doch grootendeels nog „sawah langit", afhankelijk van

den regenval.

Als exportproduct komt alleen de koffie in aanmerking.

In de W. bergstreken brengt het zoeken van boschproducten vrij

veel geld in het land. Nu de wilde getah bijna niet meer te vinden

is, gaat men over tot opzettelijken aanplant der boomen.

De veestapel — paarden, buffels, runderen — is rijk, maar eigen-

lijke veeteelt en handel ontbreken.

Over het geheel wonen de menschen in zéér kleine vestigingen

samen ; van dorpen kan men haast niet spreken. Alles hokt samen

in de vlakke dalkommen en op de gunstige gedeelten der hoog-

vlakte; ontginning der bergterreinen blijft achterwege. De hoogvlakte
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heeft 86 000 zielen; de onderafd. Si Lindoeng 54 000, waarvan

30 000 alleen in de kleine vallei van Taroetoeng.

Wi '/- n.

Wegen zijn er nog niet veel — de behoefte werd niet sterk ge-

voeld — , doch nu wordt er flink aan gewerkt om het land open te

leggen. Yan Sibolga tot Taroetoeng is een transportweg van 45

paal lengte bijna voltooid. Van Taroetoeng gaat een weg over

de hoofdplaats der onderafdeeling, Si Borong-Borong, naar Baligë,

Na Roemonda, de „Oeloean" in tot Loemban Pea. Deze weg zal

weldra aansluiten aan den weg van Tandjoeng Balai (Asahan) uit

naar boven en aan dien naar Siantar (zie §17). De auto kon begin

1916 de grens met de Oostkust van Sumatra al bereiken.

Van Si Borong-Borong gaat een rijweg naar Pangariboean om

Garoga (Habinsaran) te bereiken en van Taroetoeng door de vallei

naar Si Mangoemban. Ook wil men Baroes door een weg met de

afdeelingshoofdplaats verbinden.

Si Borong-Borong is na de vestiging van den bestuurszetel als

uit het niet verrezen en een bloeiend plaatsje geworden.

Nu er betere wegen komen, wordt er druk gebruik van gemaakt

;

het verkeer neemt sterk toe.

De DairHanden.

Als grenzen van dit deel zijn aan te nemen in 't Z.O. Sibolga en

Batang Toroedistricten en de onderafdeelingen Si Lindoeng en Hoog-

vlakte van Toba; in 't N.O. de hoofdwaterscheiding, West van het

Toba-meer tot aan de Dolok Si Boeaten; verder de Wilhelmina-

keten en de grenzen met het Alasland en eene smalle kuststrook,

hoofdzakelijk door Maleiers bewoond (Baroes).

De Pak-Pak's.

Dit gebied vormt in hoofdzaak de onderafd. Dairi-landen (hpl.

Sidikalang) der afd. Bataklanden, het land der Dairis of Pak-Pak's,

de minst beschaafden onder de Bataks. Echter vindt men in het

Noordelijkste stuk ook verschillende nederzettingen van Karo-Bataks
y

de naaste verwanten der Pak-Pak. Verder is het gebleken, dat vroe-

ger herhaaldelijk Toba's in Dairi zijn binnengedrongen, die of onder
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hun eigen stammen daar in tevoren onbewoonde gebieden zijn blij-

ven voortleven, of zich oplosten in de Pak-Paksche stammen.

Het Z.O. deel van dit gebied heet naar land en volk Nai-Pospos

en is thans een deel der onderafdeeling Baroes.

Onderwerping der Pak-Pak's.

Met de Pak-Pak's hebben wij van alle Bataks het meest te stellen

gehad. Zij hebben het langst de gewoonte van het menscheneten

volgehouden; slavernij, opium-misbruik en oorlogjes-voeren behoor-

den tot in den laatsten tijd tot hunne meest geliefde instellingen.

Hoe dicht hun land ook bij Baroes, onze oude vestiging, gelegen

was, toch duurde het tot 1853, hetzelfde jaar, waarin Yan der Tuuk

als eerste Europeaan het Toba-meer bereikte, eer men eenig be-

trouwbaar bericht van de Pak-Pak's kreeg door eene reis in hun

gebied van Von Rosenberg. In 1854, 1861, 1865 en 1867 hadden

expeditie's zonder blijvend gevolg plaats naar de bovenstreken van

Baroes en Singkel. In 1878 volgde eene expeditie tegen Si Singa

Maharadja, die in de beide volgende jaren expedities tegen Nai-

Pospos en Pak-Pak tengevolge had. In lateren tijd werden de

Dairi-landen herhaaldelijk gekweld en gebrandschat door benden

Atjehers en Gajü's.

In 1904 werd eindelijk krachtdadig ingegrepen. Als gevolg der

expeditie van Yan Daalen in dat jaar van uit de Gajü- en Alas-

landen werden slavernij en kannibalisme verboden
;
pogingen tot

opheffing van den handel werden gedaan, een „afloopend licentie-

stelsel" ingevoerd als middel om het schrikbarend opiummisbruik te

verminderen ; de bevolking werd geregistreerd, de vuurwapens in-

genomen, belasting ingevoerd, het muntwezen werd gezuiverd ; aan

wegenaanleg begonnen.

De officieele inlijving volgde in 1906 van de Pak-Paklanden

;

in 1907 van Nai-Pospos.

De zending begon hier in hetzelfde jaar te werken door het

plaatsen van een missionaris ter hoofdplaats Sidikalang. Deze heeft

hier ook een gesubsidieerden timmerwinkel en een door waterkracht

gedreven houtzaagmolen opgericht. Ook in het Mohammedaansche

Baroes is een zendeling geplaatst voor eenige van elders gekomen

Christenen.
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Sidikalang belooft een aardig- plaatsje te worden. Het klimaat

is er heerlijk; de hoogte is 1000 M. boven de zee.

Natuurlijh gesteldheid.

De geheele streek behoort tot het stroomgebied der Sing kei-rivier
;

de algemeene helling is dus naar het X.W. Alleen de bovenstreken

van Baroes in engeren zin hellen rechtstreeks naar den Indischen

I )ceaan, maar voor de eigenlijke Dairi-landen is de helling gericht

naar de alluviale vlakte der Singkel-rivier. Het is alsof dit stuk

uit de kaart van Sumatra is weggeknipt en daarna verkeerd weer

ingepast, met de Zuidwestkust naar het Noordwesten.

Er zijn vrij steile gebergten, tot 2000 M. hoogte, ruggen en hob-

belige vlakten te onderscheiden met daartusschen nauwe rivierdalen.

De hoofdwaterscheiding en de Wilhelmina-keten hellen af naar

het lengtedal van de Lao Renoen, bekend onder den naam Pegagan,

en waarvan het benedenste deel door Karo-annexen wordt inge-

nomen. Aan de andere zijde van de Renoen rijst de bodem weer

tot 1400 M., de Kepas-hoogvlakte vormend, waarvan de Oostelijke

rand, tegen de inzinking van Singkel aan, het Pak-Pak-randgebergte

heet; nog Zuidelijker liggen de Simsim- en de Kelasan-vlakten, van

dezelfde hoogte, doorsneden door vele diepe dalen en rotskokers

vormende bergstroompjes. De bodem bestaat weer uit dikke lagen

vulkanisch tuf en verder Westelijk uit oude leien.

In tegenstelling met de meer Oostelijke vlakten is het Dairi-

hoogland door oerwoud bedekt.

Bevolking'ssterkte. Wegen.

De Dairi-landen hebben eene bevolking van 25 000 zielen, met

inbegrip van 4000 Karo's aan de Beneden-Renoen ; Baroes met

Xai-Pospos telt 34 000 zielen. Het land is dus zeer schaars bevolkt.

Toch is men met ijver bezig aan het maken van paardewegen. Een

weg van 25 paal gaat van Sidikalang over de Renoen en de hoofd-

waterscheiding naar Si Lalahi aan het meer. In December 1915 is

de motorboot Dairi voor rekening der onderafdeelingskas op het

Tobameer in de vaart gebracht.

Hoe door den terreinvorm het verkeer wordt gehinderd, moge

hieruit blijken, dat de dalkloof van de Renoen 350 M. lager ligt
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dan het omliggende terrein. Een ijzeren kabelbrug over de rivier

is in aanbouw. Een andere weg geeft aansluiting aan den weg in

• aanleg van Si Borong-Borong naar Baroes.

Eenige aanvragen om erfpachtsperceelen zijn reeds ingediend. Zou

daar nog iets van komen?

De Pak-Pak is nog slechts ladang-bouwer en boschproducten-

zoeker; sawah-bouw moet hij nog leeren van de buren. Yan de

boschproducten is benzoë de hoofdzaak, doch de wijze van benzoë-

winning is primitief. De benzoëboom wordt ook opzettelijk aange-

plant. Andere boschproducten van belang zijn rotan, damar en kamfer.

Aan de kamfer (Kapoer Baroes) ontleende Baroes vroeger zijne

bekendheid. Men tracht de winning van caoutchouc en getah-pertja

ingang te doen vinden. Op 't oogenblik brengen de boschproducten

meer op dan sawahbouw, maar een blijvenden grondslag voor wel-

vaart vormen zij niet.

De handel richt zich op de pangkalan's van de Singkel-rivier.

Wellicht zal de weg naar Baroes tot den bloei van dit handels-

plaatsje bijdragen.

§16. Het Tobameer en de ondera
f
'deelingen Toba en Samosir.

Zestig jaar geleden was het Tobameer nog slechts door vage

geruchten en ongeloof wekkende wonderverhalen bekend. In zijn

History of Sumatra van 1811 spreekt Marsden er reeds van; An-

derson teekende in 1823 vrij juiste, mondeling verkregen informaties

omtrent het meer op. In 1853 deed Dr. Neubronner van der Tuuk

zijn bekende reis van Baroes uit en bereikte het mysterieuze meer;

hij logeerde zelfs drie dagen bij Si Singa Maharadja te Bakkara.

Vijftien jaar lang werd het gewijde meer toen weer door geen

Europeaan gezien, totdat (in 1868) de controleur Cats baron de Raet

op eigen initiatief politieke aanraking zocht met de Karo-Bataks en

bij die gelegenheid den Noordelijken meeroever ontdekte. Weer vijf

jaar later waagden zich een drietal Duitsche zendelingen, Johann,

Heine en Mohri, van Si Lindoeng uit aan den meeroever, doch zij

moesten haastig vluchten. Si Singa Maharadja werd wakker en

dertig jaren lang heeft hij zich met zijne zwakke krachten tegen

de uitbreiding van onzen invloed verzet. In 1877 hadden er door



60

zijn optreden vijandelijkheden in Toba plaats; in 1878 en 1883 eene

expeditie tegen hem persoonlijk; in 1887 en 1889 moesten wederom

tochten in de streken om het Tobameer plaats hebben. In 1897 werd

het aluminium-motorbootje op het meer in dienst gesteld, waardoor de

geheele inlijving een groote stap nader kwam. In het groote inlijvings-

tijdperk (1904—1908) werden ook Oeloean (de Z.O. oever) in 1905 en

Samosir in 1906 onder direct bestuur gebracht; de laatste priester-vorst

moest de wijk nemen naar Dairi, waar hij op 17 Juni 1907 sneuvelde.

De zendelingen arbeiden reeds sedert 1890 op Samosir (thans 3)

en hebben een belangrijk centrum van werkzaamheden aan den

Z. meeroever.

Si Singa Maharadja.

De reeds herhaaldelijk genoemde Singa Maharadja was voor de

Bataks, ook voor de Mandailingers en Angkoleezen, een menschelijke

feties ; de kroon en de edelste van hun tallooze fetiesen. Allerlei won-

deren worden van hem verhaald. Zijne moeder had hem zeven jaar

onder het hart gedragen; hij had een zwarte, behaarde tong, waar-

van de aanblik reeds doodelijk was; hij sprak dan ook met gesloten

mond en gaf zijne bevelen schriftelijk. Hij kon soms zeven maanden

zonder voedsel blijven of in slaap gedompeld liggen ; de geesten

voorzagen zoolang in zijne behoeften. Hij gebood over regen en

zonneschijn; men richtte gebeden tot hem om den oogst te zegenen.

Van alle kanten kwamen geloovigen naar Bakkara met offergaven

om gunsten van zijne wondermacht te vragen.

Deze vorst-afgod der Bataks schijnt, wat zijne wereldlijke macht

betreft, meer vorst-titulair te zijn geweest dan werkelijk heerscher,

tenzij dan in Bakkara zelf. Het schijnt onder de Bataks te zijn

gegaan als onder de republikeinsche Minangkabauers en Gajö's;

van werkelijk vorstenbestuur is geen sprake geweest. Schijnyorsten

waren aangesteld door vreemde, in naam overheerschende machten

om het eenheidsbegrip te bewaren, om' de aanraking te bewerkstel-

ligen met den nominalen heerscher, om de betrekkingen te onder-

houden met het buitenland.

Welke macht het is geweest, die Si Singa Maharadja heeft aange-

steld, ligt in het duister. Men heeft gedacht aan Hindoesche vorsten,

dichter bij de kust, die den Leeuw-Grootvorst als hun vertegen-
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woordiger zouden hebben aangewezen. Eenige aanwijzing is er, dat

hij in vóor-Islamitischen tijd met Minangkabau in betrekking zou

hebben gestaan en later met Baroes, alzoo middellijk met Atjeh.

Doch overigens is aan de wonderlijke legenden omtrent Singa Ma-

haradja geen historisch touw vast te knoopen. Bij den dood van

den laatsten titularis was er geen opvolger; de politieke macht van

den ambtsdrager was trouwens al zoo goed als verdwenen. Zijn

familieleden zijn tot het Christendom overgegaan, maar nog steeds

oefent de herinnering aan den godvorst invloed uit op het denken

en gevoelen der Noordelijke Bataks.

Het Tóbameer.

Het Tóbameer ligt 906 M. boven zee; het is 23'/
2 D G.M. mijl

groot, — bijna zoo groot als de provincie Utrecht, 2'/
2
maal zoo

groot als het meer van Konstanz, ruim 2 maal zoo groot als dat

van Genève. Het eiland Samosir, dat 14 D G.M. meet, is daarbij

niet gerekend. De afstand van het Noordelijkste tot het Zuidelijkste

punt, over Samosir heen, is 84 K.M., de diepte 400 a 500 M. Aan

den steilen bergwand zijn oeverterrassen gevonden, die bewijzen, dat

de waterstand vroeger 150 M» hooger was.

Het grootere, Noordelijke bekken is aan de Oostzijde door een

straat van 40 K.M. lang en op zijn smalst nog 3 K.M. breed ver-

bonden met het kleinere, O.W. gestrekte, Zuidelijke deel. Aan de

Westzijde is de straat smaller.

Tot voor korten tijd was Samosir een schiereiland ; door eene

smalle, zeer lage landengte van 200 M. breed, aan den voet der

Poesoek Boekit, was het met de hoofdwaterscheiding verbonden.

In 1906 is deze landengte doorgegraven; van het kanaal wordt

al vrij druk gebruik gemaakt. Tevoren trok men de prauwen over

deze landengte heen. Nu de streek er omheen tot ontwikkeling komt,

neemt het verkeer op het meer steeds toe, ook door het toenemend

gebruik van „Archimedes"-aanhangmotoren aan handelsprauwen.

Ontstaan run het meer.

Vroeger verklaarde men het Tóbameer te zijn een ingestorte

krater, waarbinnen Samosir als een nieuw eruptiepunt was opge-

rezen. Toen Wing Easton in 1892 naar bismuth ging zoeken op
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Samosir — een weinig van deze delfstof wordt hier gevonden —
stelde hij tevens een nader onderzoek in naar het ontstaan van het

meer. De voorstelling is nu, dat in vóór-tertiairen tijd dit gebied

over grooter terrein de oude gesteenten vertoonde, die men nu nog

in het Westelijk gebergte en de voortzetting daarvan, de Wilhel-

minaketen, vindt. Daarna grepen groote andesiet-eruptie's plaats,

gevolgd door geweldige teetonisehe verschuivingen. Een landschol,

her tegenwoordige meer, verzonk bij gedeelten op verschillende

tijdon langs eene dier verschuivingen een 1000 M. in de diepte;

ook Zuidelijker hadden inzinkingen plaats (dal van Silindoeng).

Daartusschen in bleven blokken lands staan (horsten): de Toba-

höogvlakte. Vervolgens hadden eruptie's plaats van lipariet aan den

Z. oever en in het midden; eene uitbarsting van jonger lipariet

vormde den Poesoek Boekit, een jongen vulkaan. Sedert had de

vorming der uitgestrekte en dikke tuflagen plaats, vooral aan de

Oostkust, waardoor het hellingland aldaar er minder bergachtig

uitziet dan de Westkust.

De oevers van het meer zijn steil; het minst aan den Z. en Z.O.

oever, waar men wel moerassige en zandige plekken aantreft; daar

heeft ook de afvloeiing plaats door de Asahan-rivier.

Het hoogste punt van Samosir bereikt 1585 M.; aan den W. oever

halen de Oeloe Darat 2172 en de Poesoek Boekit (een nog wer-

kende vulkaan) 2005 M.; de Tandoek Benoea of Piso-Piso aan de

X. punt bereikt 1950 M.; langs den O. oever is het hoogste punt

de Marbalatoek, 1650 M.

Van de 400 a 500 M. hooge bergoevers gezien is vooral het

gezicht op het Noordelijke bekken van Si Lalahi overweldigend,

maar doodsch.

Samosir.

Samosir loopt van het W. en het Z. eerst langzaam op, doch

gaat daarna met steiler helling in een plateau over, om aan de

Oostzijde steil af te vallen in de meerengte. Het Zuidelijk deel

dezer Oostkust is het steilst. Het eiland, hoewel niet vruchtbaar, is

betrekkelijk zwaar bevolkt, 85 000 zielen. De controleursstandplaats

Pangoeroeran ligt dicht bij het kanaaltje door de landengte; wij
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weten reeds, dat hier een weg begint; een weg om het eiland is

bijna gereed, terwijl over het eiland zelve ook een aantal kleine

wegen voeren. Er werden paarden en karbouwen van hier uitge-

voerd. Voor sawahaanleg is er geen water genoeg. Veeteelt en

emigratie naar het cultuurgebied zullen de uitwegen der bevolking

moeten worden.

Op Samosir zijn drie zendelingen en een duizendtal christenen

;

de zending werkt hier sedert 1893.

Onderafdeeling Toba.

Ook de onderafd. Toba, hpl. Batige, langs den Z. en Z.O. oever

van het meer, is goed bevolkt met 124 000 zielen, waarvan '/
4 of J

/5

deel tot het Christendom is overgegaan. De sawah's zijn voor een

derde deel nog van het hemelwater afhankelijk.

Baligë is het station van de aluminium Gouvernementsmotorboot.

Dit plaatsje ontwikkelt zich snel; er is een veearts gevestigd, een post-

en telegraafkantoor en vrij wat handel. De vlakte van Baligë is het

Bataksche sawahgebied bij uitnemendheid. De Toba's der streek zijn

een grof en vuil, maar ijverig volk; de Madoereezen onder de Bataks.

§ 17. Si Baloengoen en de Karo-landen.

We zijn nu gekomen aan de nieuw onder ons bestuur gebrachte

Bataklanden, die aan Sumatra's Oostkust zijn toegewezen.

Een Sumatraansch Amerika ontwikkelt zich hier. De laatst ver-

ioopen jaren hebben geweldige veranderingen zien geschieden. Het

verhaal dezer moderne sproke volgt later; thans worde slechts van

de natuurlijke gesteldheid des lands en van de oorspronkelijke

bevolking en hare opneming onder ons bestuur gesproken. De be-

richten omtrent het plaatsen van nieuwe mijlpalen op den weg der

beschaving in dit land volgen elkaar snel op.

Bevolking.

Het groote hellingland ten N.O. van het Tobameer wordt Si

Baloengoen, en dat van het Karo- en van Heutsz gebergte, de

bovenlanden Yan Langkat, Deli en Serdang, met een algemeenen

naam de Doesoen genoemd ; de Bataksche bewoners worden als

afzonderlijke stammen onderscheiden (naar hun taal) in Karo's op
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en om de Karo-hoogYlakte en Timoer~ of SK Batoen^oen-Bataks. Dé

/. Boeaja of Serdamg-rivier is de grens tusschen beide staramen.

De Timoer-Bataks zijn nog weinig beschaafd en stonden wat kanni-

balisme betreft op één lijn met de Pak-Pak's. De Karo's zijn in

historische tijden nooit menschenetera geweest. De minder indolente

Toba'fl trokken van uit het Zuiden en Westen Si Baloengoen binnen

en van hen verwacht men de ontwikkeling der streek; zij ontginnen

gronden en verdienen in het nieuwste gebied der groot-cultuur grof

geld. Nochtans zijn er die meenen, dat ook de Timoer's wel zullen

ontwaken.

vestiging.

In 1865 had eene expeditie naar Asahan plaats met als gevolg

vijandelijkheden met de Bataks der Bovenstreken, die duurden tot

den dood van onzen hardnekkigsten vijand Radja Pa Nêtëk in 1870.

In 1865 kregen wij ook de eerste politieke aanraking met de Bataks

van boven-Batoe Bara; in 1867 met de Karo's door controleur Cats

de Raet, en daarna in 1870 door diens collega De Haan. In 1872

deden vele Karo's mee aan de onlusten in Deli; in 1887 werd een

politiek bezoek gebracht aan Si Baloengoen en werd het landschap

Raja getuchtigd; in 1889 werd het landschap Tano Djawa onder

onzen invloed gebracht.

Van 1888 af werden onze bemoeienissen met de Doesoen intenser;

een controleur voor Bataksche aangelegenheden werd aangesteld.

Bewesten de Asahan-rivier vindt men in de richting Z.O.-KW.

achtereenvolgens de landschapjes Tano Djawa, Siantar, Pané en Raja,

elk met zijn hoofdplaats of „pematang", benevens Tandjoeng Kasau,

dat ten N. van Tano Djawa ligt en welks radja reeds in 1888 had

verzocht onder onze suprematie te komen. Naar Tandjoeng Kasau,

Siantar en Tano Djawa werden in 1892 de controleurs van Dijk

en Kroesen in commissie gezonden, doch deze commissie werd over-

vallen door lieden van den Noordelijken meeroever.

De drie landschapjes erkenden in naam ons oppergezag; in 1894

onderwierp Raja zich; in 1896 werden regelingen gemaakt voor

de Si Baloengoensche landschappen, terwijl in 1905 en 1906 alle nog

onafhankelijke landschapjes officieel werden ingelijfd.

De Karolanden behoorden tot de landschappen van Langkat, Deli en
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Serdang en zoo had ons optreden hier een vreedzamer karakter dan

in Si Baloengoen.

Wat in een pas verworven land te doen valt.

Velerlei nuttige maatregelen werden genomen, vooral na het

formeeren in 1906 der afd. Simeloengoen en Karo-landen (eerste

hoofdplaats Sariboe Dolok, in 1912 vervangen door Pematang Siantar).

De dorpshoofden ontvangen nu eenig inkomen; hunne bevoegdheden

in zake rechtspraak zijn beperkt en geregeld; vaccinatie is ingevoerd;

eene regeling werd getroffen, waardoor slaven tot den staat van pan-

deling konden overgaan en pandelingen hun vrijheid konden her-

krijgen door arbeidsprestatie ; voor den bruidschat werd een maximum

vastgesteld ; de gewoonte van abortus provocatus werd beteugeld

;

hygiënische maatregelen werden genomen; wegenaanleg ter hand

genomen; de bevolking geregistreerd; markten en landschapskassen

ingesteld ; vuurwapens ingenomen het muntstelsel gezuiverd ; een

afloopend licentie-stelsel voor opium-verkctop ingevoerd ter beteuge-

ling van het sterke opium-misbruik, (in het overige deel van het

gewest is in 1912 de gewone opium-regie ingevoerd); heerendiensten

werden geregeld; belasting ingevoerd; scholen opgericht. Het lijstje

wordt hier eens opgenomen om een idee te geven, van wat er alzoo

in een pas verworven land te doen valt.

De Doesoen is een deel der onderafd. Boven-Deli, hpl. Amhemia;

de Karo-hoogvlakte vormt de gelijknamige onderafd. met de hpl.

Kaban Djahe.

De oppervlakte der geheele afdeeling zal + 200 D G.M. beslaan

of 1

j3
van Nederland.

Natu urlijke gesteldheid.

Het O. deel heeft eene breedere kustvlakte dan het Westelijke.

Van Pematang Siantar bijv., dat op 400 M. hoogte ligt, rijst de

bodem zoowel naar het Z. als naar het "VV. Naar het W. vindt men

daar een gebergte, beginnend aan de Dolok Simbohn (1486 M.) en

in W. richting aansluitend aan het gebergte ten N. der Karo-

hoogvlakte, dat we als Karo-randgebergte en Van Heutsz-gebergte

leerden kennen. Het W. deel van Si Baloengoen sluit dus aan bij

de Karo-hoogvlakte ; de hier liggende landschappen Panë, Dolok en
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Poerba zijn echte bergstreken. Tano Djawa en Siantar echter

hijgen geleidelijk op tot den bergkam, naar den hoogBten top van

2200 M.. wel de Si Manoek-Manoek-keten genoemd, die eerst de

grens vormt met Oeloean (onderafd. Toba) en daarna bij Parapat

in de Dolok Marbalatoek (1650 M.) den steilen meerrand vormt tot

aan de Tandoek Benoea of Dolok Piso-Piso toe.

Op natuurschoon kunnen de eentonige alang-alangvlakten van Si

Baloengoen nier bogen. De naam beteekent volgens Joustra: een-

zaam, verlaten, droefgeestig. De zacht glooiende, vruchtbare en

waterrijke vlakte is echter als voor sawah-aanleg geschapen.

De eigenlijke Karo-hoofj vlakte is 30 a 40 K.M. breed en daalt,

zooals we zagen, naar het "Westen. Het deel der hoogvlakte ten N.

van de hoofdwaterscheiding is grooter dan dat ten Z. Het O. deel

der hoogvlakte is werkelijk vlak en de rivieren stroomen hier in

smalle, diepe ravijnen ; deze zijn van 50 tot 100 M. diep en soms

4 a 5 uur lang. Op de bodems vindt men sawah's daar, waar de

aanleg mogelijk was; op het niveau der vlakte geven de eindelooze

alang-alang-velden aan de streek een doodsch aanzien, zoodat men,

waar de sawah's zoo verborgen liggen, geenszins zou vermoeden,

dat de streek nog zoo bevolkt was.

Het vlakke Oostelijke deel is 1000 tot 1300 M. hoog; het heuvelach-

tige gedeelte, dat tegen de Alaslanden aanleunt, niet meer dan 400 M.

De Doesoen is een zeer geaccidenteerd heuvelterrein met Zuid-

Noord loopende, diepe rivierdalen, die het verkeer in O.W. richting

zeer bemoeiebjken.

De min of meer vlakke gedeelten bestaan weer uit dikke tufla-

gen, vooral in het O. der Karo-vlakte zeer zwaar (tot 400 a 500 M.).

Een deel van de N. bergketen, tusschen de Sinaboen en de doorbraak

van de Laoe Biang of Bampoe, is een verbrokkelde rand van het

oude, vóór-tertiaire gebergte; ook het Z. gebergte, de Wilhelmina-

keten, is van denzelfden geologischen leeftijd.

De jongste andesiet-vulkanen, o. a. de Sibajak en de Sinaboen,

liggen in het N. gebergte.

//.

De Asahan-ritiier heeft in haar bovenloop stroomversnellingen en
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een flinken waterval ; van Bandar Poelau af wordt zij met kleine

prauwen bevaren. Men hoopt aan dezen waterval de drijfkracht te

ontleenen voor eene groote electrische centrale voor de landbouw-

en fabrieksnijverheid in de Oostelijke cultuurstreek.

De rivieren missen verder Noordelijk het karakter van zeer lange

stroomen met groote delta's en door de vloedstroomen afgebogen,

wijde trechtermonden. Hare bevaarbaarheid landwaarts in gaat niet

ver. Vroeger beteekenden dan ook de rijkjes, aan deze rivieren

ontstaan, al heel weinig. Nu zij echter door het moderne leven zijn

aangeraakt, ontwikkelen zij zich met groote snelheid, het bewijs

leverend, dat groote waterwegen in onzen tijd niet meer noodzakelijk

zijn om een afgesloten land open te leggen.

Uiterlijk van het land.

In Si Baloengoen vertoont het bergland van Raja en Poerba nog

het meest oerwoud; in de vlakten van Tano Djawa en Siantar domi-

neeren de alang-alangvlakten. In de Doesoen is door den ladang-

bouw en de tabakscultuur het oorspronkelijke oerwoud bijna ver-

dwenen, behalve in de ravijnen en op de bergen. De Karo-vlakte

is bijna boomloos. Naar men zegt kwam hier vroeger ook oerwoud

voor, dat door den ladangbouw is verdwenen. In 't N. deel der

vlakte zijn nog uitgestrekte ladangs. Alleen in de valleien vindt

men bevloeide sawah's.

Wegen.

Het cultuurland heeft een dicht wegennet, grootendeels door de

ondernemingen aangelegd voor hare transport-behoeften. Tot voor

kort bestonden er alleen paden naar de hoogvlakte. Deze werden

telkens verlegd naar de behoeften der ladangbouwers.

Thans auto't men lustig van Arnhemia, een der eindpunten van

den spoorweg, naar het meer en naar de hoofdplaatsen ; binnenkort

zal het niet meer, zooals nu nog, eene bijzonderheid zijn als men per

auto van Medan uit Taroetoeng, Sibolga en Fort de Koek bereikt.

Bijzondere beteekenis der wegen.

De auto deed in 1907 hare intrede in Deli en heeft zich ook

daar spoedig tot koningin der wegen opgewerkt ; deze, zoowel die op

de ondernemingen als de openbare, werden voor haar in orde gemaakt.
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Niet alleen voor het verkeer hebben de wegen behing. Systema-

tisch en doelbewust worden zij ook op andere wijzen dienstbaar

gemaakt aan de toekomst der streek. Men plant er goed timmerhout

langs, vooral djati. Ook bamboe wordt er geplant, want dit onmis-

bare materiaal was al lang srhaarsch. De Deli-Maatschappij belastte

een houtvester-bosehambtenaar speciaal met de zorg voor deze schat-

kamers der toekomst.

Van Arnhemia gaat de lvaro-weg, in 190(5 begonnen, over het

plateau van Sibolangit en Bandar-Baroe naar de hoofdplaats Kaban

Djahë, tusschen de bergen Sibajak (2170 M.), met zijn door zwavel

geel-groen gekleurde spleet, en Deleng Baroes (1950 M.), en langs

de Deleng Koetoe (1428 M.).

ontwikkeling </> r streek.

Als door een tooverslag heeft zich langs dezen weg het karren-

vervoer ontwikkeld; 700 van deze vervoermiddelen zijn in de on-

derafd. geregistreerd, waarvan er vele in coöperatie werken.

De hoogvlakte wordt bereikt een uur boven Beras Tagi, langs

een wel slingerenden, maar niet zeer steilen weg door het dal der

Petani. Door de gemakkelijke bereikbaarheid, het koele klimaat, de

schoone natuur en de nabijheid van Deli is hier een villastadje

ontstaan. Eene waterleiding is er voor aangelegd. Deli heeft nu

wat voor elke tropische kolonisatie van Europeanen noodzakelijk is

en wat de kroon zet op het vele, dat daar op hygiënisch gebied

wordt verricht: een herstellings- en vacantie-oord voor de verzwak-

kende hardwerkers.

In de nabijheid werd op gronden, afgestaan door de Deli-Maat-

schappij, en voor rekening van het Bataksch Instituut in Nederland

een Europeesch landbouwkundige geplaatst, wiens wTerk veel succes

heeft en veel tot de welvaart der bevolking bijdraagt. Tegenwoordig

werkt deze te Koeta Gadoeng. Reeds worden zeer veel aardappelen

van goede kwaliteit, in Januari 1916 zelfs 5000 pikoel, ter waarde

van f 5 a /' per pikoel, afgevoerd, voor de helft naar Singapoera

en Pinang. Met den coöperatieven aardappelen-verkoop lukte het niet.

Door hetzelfde instituut is nu ook een ambachtsschool opgericht.

Groenteteelt is bezig zich te ontwikkelen.

De Deli-spoorweg Maatschappij heeft de hoogvlakte in Maart 1915





VIII,
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verbonden met haar spoorwegnet door de opening van een auto-

omnibusdienst van Arnhemia naar Kaban Djahë voor het vervoer

van personen en pakketten. De exploitatie-uitkomsten van dezen dienst

waren bevredigend.

Ook voor den landbouw wordt gezorgd. Te Sibolangit is eene

succursale van 's Lands Plantentuin in aanleg, op grond, door het

zelfbestuur beschikbaar gesteld. Een onderzoek naar de mogelijkheid

van bevloeiing voor sawahaanleg op het plateau is ingesteld; het

schijnt echter, dat het niveau der eigeDlijke vlakte over het geheel

daarvoor niet geschikt is. Aan uitbreiding en veredeling van den

karbouwen-, koeien- en paardenstapel wordt gewerkt.

Epizoötieën hebben vroeger het aantal huisdieren sterk doen ver-

minderen; de varkensteelt dreigde geheel te niet te gaan door de

varkenspest, doch nu is er met de veeteelt onder deskundige voor-

lichting veel te verdienen voor den Karo. De Deli-Maatschappij

heeft een proef genomen met de schapenteelt ; de wol werd door

een deskundig makelaar te Amsterdam goed geoordeeld, maar bij

Beras Tagi bleek het schaap niet te kunnen tieren.

Voor klapperboomen is het op de eigenlijke hoogvlakte te koud

;

die komen pas voor in de Goenoeng-Goenoeng, Westelijker, op

± 600 M. hoogte.

Eigen karakter dezer snelle opkomst.

Nergens en nimmer in Ned. Indië heeft men eene zoo snelle ont-

wikkeling van eene landstreek kunnen constateeren als hier, maar

nergens ook heeft een hoogland een rijk en bloeiend Deli zóó dicht bij.

Hier is het duidelijkst gedemonstreerd, hoe ontwikkeling van den

Europeeschen grooten landbouw en van de petroleum-industrie ook

aan eene Inlandsche bevolking ten goede kan komen.

Het eerste tijdperk van de opkomst der Oostkust, dat men, als

men bepaalde tijdgrenzen wil aannemen, in de jaren 1864 tot 1908

kan plaatsen, beperkte zich in hoofdzaak tot het Maleische beneden-

stroomsche deel des lands en de Noordelijke Doesoen, en kwam
weinig aan de landzaten ten goede, behalve dan, dat hun vorsten

rijk werden en de onderdanen ruime gelegenheid kregen tot geld

verdienen. Vreemde werkkrachten verrichtten den handen- en den
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hersenarbeid. De toestanden zijn daar nu bevestigd en in veel op-

zichten stationnair geworden. Het streven is er nu meer gericht op

liet verkrijgen eener vaste, gezeten [nlandsohe bevolking en op de

zedelijke en geestelijke ontwikkeling van deze. De landverhuizer

wordt burger.

lift tweede tijdperk is pas aangevangen en omvat de ontwikke-

ling der verre Bataksche bovenstreken. De aandacht is meer direct

op het welzijn van den inboorling gericht. Eenige tusschenstadia in

den ontwikkelingsgang worden hier overgeslagen.

Van den boschproductenzoeker en roofbouwer komt men hier snel

tot den overleggenden landbouwer en veefokker.

Ifen heeft reeds een aanvang gemaakt met een irrigatie-werk,

«lat + 3000 H.A. in de nabijheid van Pematang Siantar zal kun-

nen bevloeien.

Anden voegen en verkeersplannen.

N"Ur vele andere wegen zijn in aanleg of worden verhard, en het

is niet gemakkelijk uit te maken, hoever men op elk oogenblik met

die verkeersverbeteringen is gevorderd.

Van Kaban Djahë gaat een weg over de hoofdwaterscheiding naar

het W., over Koeala en Lao Baleng, de Alasweg, 137 K.M. lang,

die naar de hoofdplaats Koeta Tjanê der Alaslanden leidt en in

hoofdzaak een strategische weg is.

Een andere weg gaat van Kaban Djahë in X. richting door eene

goed bevolkte streek over Lingga naar Soerbakti.

Als eene voortzetting van den hoofdweg van Arnhemia uit is te

beschouwen de weg van Kaban Djahë over het thans bijna verlaten

Sariboe Dolok naar de afdeelingshoofdplaats Siantar, doch deze

weg is nog niet geheel gereed. De streek, waardoor hij loopt, is

zeer dun bevolkt. Dicht bij Poerba daalt een tak naar het schoon

gelegen Harang Gooi aan het meer langs eene steile helling 520 M.

naar beneden.

Van het meer leiden nog twee andere wegen naar Pematang Siantar.

De eene, 29 paal lang, begint te Tiga Ras en is het best bruikbaar

wegens de geleidelijkheid der helling. Van den kam tot het meer is

de afdaling 400 M. De andere begint te Parajxd en is veel zwaarder.
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De verbinding Na Roemonda—Parapat—Pematang Siantar—Tebing

Tinggi, waarvan het laatste deel de verbetering van een reeds be-

staanden weg was, is 140 K.M. lang en kostte ruim 2 millioen. Van

Siantar is verder een weg aangelegd naar Laboehan Roekoe.

Te Tiga Ras is een ijzeren motorboot gestationneerd, die de ver-

binding met de kustplaatsen onderhoudt. Deze boot, eigendom van

de Landschapskas, is door den voormaligen controleur G. L. J. D.

Kok, thans planter, met ongeloofelijke bezwaren in het meer ge-

bracht en naar hem genoemd.

Eene voorloopige verkenningstocht heeft de uitvoerbaarheid aan-

getoond van wegenaanleg van de Karo-hoogvlakte over het hooge

Wilhelmina-gebergte naar de Dairilanden, beginnende te Tonggali

tusschen Kaban Djahë en Sariboe Dolok.

§ 18. De Gajö- en Alaslanden.

De Gajö's en xUassers zijn nauw verwante volken, beide Moham-

medaansch, economisch op lagen trap van ontwikkeling staande.

Na den grooten tocht van Van Daalen in 1904 zijn de landen

onder ons bestuur gebracht in de jaren 1905 en 1906.

Alaslanden.

De middelloop der Simpang Kiri vormt de afd. Alaslanden, hpl.

Koeta Tjanë.

De kampoengs aan de boven-Simpang Kiri of Laire Agoesön,

het complex van Goempang, op + 825 M. hoogte, zijn bevolkt door

nederzettingen uit Petiambang of Gajö Loeös.

De Alaslanden, die naar het Z.O. geleidelijk afhellen naar het

Singkelsche, zijn overigens (afgezien van genoemde annexen van

Petiambang) ingesloten door natuurlijke grenzen. In het O. en

N.O. door het ons reeds bekende Wilhelmina-gebergte, de hoofd-

waterscheiding; in het N., naar de zijde van Petiambang, door de

Boer Agoesön en de Boer Pangira; naar het Z.W. door de nog

onbekende, hooge barisan, die de scheiding vormt met de kustland-

schappen van de onderafd. Tapa* Toean.

In dit stuk Barisan verheft zich boven de oude primaire ketens

het geweldige, nog niet onderzochte complex van andesiet-lagen van

de Goenoeng Loser, waarin toppen van meer dan 3500 M. hoogte
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zijn aangepeild. Deze berg heeft het oude relief der N.W.—Z.O.

loopende ketens begraven. De rivieren en de hellingen loopen dus

dsgewijze naar alle richtingen.

^*ij kennen reeds den weg van de Karo-hoogvlakte at', van

Kaban Djahe naar de vorige hoofdplaats Bambël en verder naar

de nieuwe hoofdplaats Koeta Tjane, waardoor de Oostkust de af-

VOerweg werd der Alaslanden.

I><' Alaslanden omvatten het oude gebied van de kedjoerön's

Batoe Iffboelan, welk landschap thans is herdoopt in Poelau Nas,

en Bambël of Ndjohor. De radja van Bambël werd in 1914 tot

dwangarbeid veroordeeld en naar Koeta Radja overgebracht wegens

deelneming aan eene samenzwering, ten doel hebbende Koeta Tjanë

af te loopen en de Europeanen aldaar te vermoorden. Nagenoeg

alle hoofden waren in de ter elfder ure verraden samenzwering

betrokken.

Vooruitgang der Alaslanden.

Thans heerschen er andere toestanden. De afdeeling gaat snel

vooruit; de „djahat's" van vroeger zijn verdwenen; de toestand is

geconsolideerd.

Natuurlijk komen er in een land als dit in den eersten tijd (ons

bestuur is er pas sedert 1911 gevestigd!) nog korte, scherpe uitingen

van ouden wrok en wraakpogingen voor, doch die hebben geene

verdere beteekenis. De heerendiensten, die een bron waren van

veel wrevel en onwil, kunnen nu worden afgekocht voor f6 'sjaars

en sedert 1 Jan. 1915 wordt daarvan algemeen gebruik gemaakt.

Deze afkoop drukt de bevolking geenszins, waar nog zoo over-

vloedig gelegenheid bestaat om het geld te verdienen met het in-

zamelen van rotan en damar.

De opbrengst van belasting en afkoop van heerendienst brengen

per jaar voldoende middelen in de landschapskas om daarmede de

meer dan 30 K.M. wegen in de afdeeling in vrijen arbeid — ge-

deeltelijk van Bataks — te onderhouden.

Twee landschapsscholen zijn opgericht en hebben dadelijk een

groot aantal leerlingen getrokken. Volgens recent bericht zou een

jongensschool 400, een meisjesschool 200 kinderen tellen. Land-

bouwconcessies zijn reeds aangevraagd.
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De controleur Christan heeft het eerste woordenboek van de taal

der Alassers opgesteld.

In tegenstelling met de Gajö's doen de Alassers niet aan opium-

schuiven en dobbelen.

Natuurlijke toestand.

De randgebieden zijn onbewoond; de bevolking van 14 000 zielen,

w. o. een 150 kleinere en grootere hoofden, woont in het laagste

deel van de diepe Alas-inzinking, op een terrein langs de Lawe

Alas, dat naar schatting van Volz niet hooger ligt dan 160 Meter

en 7 a 8 K.M. breed is. Dit deel is van kwartaire vorming en nog

gedeeltelijk moerassig. Geleidelijk gaat deze grond over in het

alluvium van de weggezonken landschol van Singkel. In het lage

gedeelte stroomt de Lawë Alas langzaam, haar stroom soms ver-

leggend, door een vriendelijk landschap van sawah's en kokos-

palmen. De zijrivieren, die hare bedding niet diep genoeg hebben

kunnen uitknagen, komen met trappen en watervallen in het

hoofddal.

De verbinding te water met Singkel is niet schitterend ; een niet

groote prauw kan de rivier van Koeta Tjanë af in 2 dagen af- en

in 7 dagen opvaren. Van veel gewicht voor verdere kolonisatie

. belooft .de Alasweg te worden naar Kaban Djahë. Deze loopt door

het Noordelijkste Singkel op +100 M. hoogte door droog land,

dat eene groote bevolking zal kunnen voeden, doch nu nog zoo

goed als onbewoond is.

Gajó-landen.

Dertig jaren hadden wij oorlog gevoerd tegen en in Atjeh en

nog was het binnenland ons onbekend. Men wist dat achter de

gebergten evenwijdig aan Noord- en Westkust hoogvlakten lagen

en een meer, en dat daar Gajö's woonden; dat die radja's of

kedjoerön's hadden en dat de bewoners geregeld handelsverkeer

onderhielden met de Noord- en Oostkust, minder met de Westkust.

Men wist ook, dat de Gajö's zich over het geheel verbonden achtten

aan hun nominalen vorst, den havenkoning van Atjeh ; dat Gajö's

zich meermalen bevonden onder de strijdende benden; dat de

laatste pretendent-sultan bij hen hulp had gezocht en gevonden.
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Alleen waren in 1881 twee tijdschriftartikelen verschenen, resp.

van de heeren Van Langen en Van Delden en Schomerus, die iets

over land en volk meedeelden. Maar daarbij bleef hot jaren en

jaren lang, totdat in 1896 de onthoudingspolitiek en onmachtsvraan

ten aanzien van Atjeh grootendeels, en in 1898 voorgoed werden

verlaten en men begon systematisch kennis van het binnenland te

verzamelen en te ordenen, om het oorlogsvuur aan zijn oorsprong

te kunnen dooven.

Ontdekkingen in de Gajö-landen. Vestiging.

Van 1900 af begon de toenmalige adviseur voor Inlandsche zaken

Bnouck Eurgronje inlichtingen over het land te verzamelen van

Gajö's zelve; in 1901 had de eerste excursie plaats van den toen-

maligen overste Van Daalen van Pantë Lhong en Peusangan uit,

do. ir de Meerstreek, het gebied van de boven-Djambü Ajé, in ver-

schillende richtingen, en verder door de streek van de Meureubö

over Beutöng, uitkomende te Meulaböh aan de Westkust. Deze

tocht, welke twee maanden duurde en door twee topographische

opnemers werd medegemaakt, leverde vele gegevens over land en

volk. In 1902 hadden vier militaire excursies in verschillende

richtingen in het Gajö-land plaats.

In 1903 verscheen reeds Snouck Hurgronje's groote werk: „Het

Gajö-land en zijne bewoners", dat in aansluiting met zijn ver-

maarde werk „De Atjèhers" van het oorlogsland eene duidelijke

beschrijving gaf, en waarin de ethnologie, geographie en economie

van het land behandeld werden.

Toen kwam in 1904 de groote zesmaandsche tocht van Van

Daalen door de Gajö- en Alaslanden, Karo en Pak-Pak, waardoor

de kracht van het verzet voor goed gebroken was en de oorlog

begon zijn natuurlijken dood te sterven. Van dezen tocht is eene

beschrijving uitgegeven door Kempees.

Een woordenboek voor de Gajö-sche taal werd geleverd door den

opvolger van Dr. Snouck Hurgronje als adviseur voor Inl. zaken,

Dr. Hazeu. En eindelijk verschenen in 1909 en 1912 resp. het

Ie en 2e deel van „Nord-Sumatra" door Prof. Dr. Wilhelm Volz,

die van 1904—1906, dus tijdens de guerilla, in de Gajö-landen

reisde in opdracht van de Humboldt-stichting der Koninklijke
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de Bataklanden, het tweede de Gajö-landen. Deze reis van Dr. Volz

was reeds de derde, welke hij op Sumatra deed. Door de genoemde

standaardwerken en verschillende bijdragen van anderen — goed

kaartenmateriaal en officieele verslagen vooral niet te vergeten —
zijn we nu over Noord-Sumatra voortreffelijk ingelicht.

IS
Ta het geweld en het verzamelen van kennis kon het vredeswerk

voor goed beginnen, dat, hoewel gewijzigd in verband met den

lang geheerscht hebbenden oorlogstoestand, in wezen niet verschilde

van den organisatie-arbeid in het overige pas onder direct bestuur

gebrachte gebied op Sumatra: het brengen van rust, rechtszekerheid

en veiligheid; het registreeren der bevolking en het invoeren van

belasting; het nemen van maatregelen tot ontwikkeling van de be-

volking en tot het vermeerderen der welvaart. In 1905 werd

militair bestuur ingesteld.

Historische en administratieve deelen.

In Atjeh's bloeitijd (begin en midden der 17 e eeuw) erkenden

de Gajö'sche patriarchale dorpsrepubliekjes zich onderdanen van den

havenkoning te Banda Atjeh (Koeta Radja). Evenals voor de kust-

staatjes in de overige „rantau" (het buitengebied), veelal uit koloniën

van Atjehsche peperplanters ontstaan, werd de behoefte gevoeld aan

een plaatselijken vertegenwoordiger van de bestuursmacht bij den

suzerein, een man, die de huidegeschenken aan dezen overbracht,

de bevelen in ontvangst nam en in oorlogstijd de hulptroepen

leverde en aanvoerde.

De kustvorstjes kregen eene geschreven en gezegelde aanstelling

(sarakata) ; onder de Gajö'sche hoofden of rödjö'^ was er waar-

schijnlijk geen, die de kunst van lezen en schrijven machtig was en

daarom kregen de Gajö'sche aangestelden een „bawar", een dolkmes,

als erfelijk teeken hunner waardigheid.

Het tegenwoordige gebied van Kedjoerön Aböq was destijds nog

onbewoond en bleef dus buiten beschouwing. Er waren drie natuur-

lijke gebieden ; nochtans eischte de traditie, dat er vier vorsten-

vertegenwoordigers zouden zijn, en zoo werd in het Noordelijkste

stuk, dat van de Laoet Tawar en de afstrooming daarvan, de Peu-
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Bangan, een vierde vorst over een klein gebied aangesteld. De vier

bawar-bezittende, echt-historisohe rödjö's of kedjoeröns nu waren:

in het Noorden, het gebied van Laoet Tawar en de Peusangan

met annexen, die van Boeket en Siah Oetama. Het gebied van

den laatste ia steeds ingekrompen, zoodat het nu alleen de kampong

Nosar aan den /. meeroever omvat ;

in het luidden, het gebied der Boven-Djambö-Ajé met de annexen,

die van Linggö, (Döröt), welke van Bataksche afstamming is;

in het Zuiden, het gebied der boven ïripö met annexen, die van

Petiambang (Gajö Loeös of Gajö Tanjö).

De historische band met de Sultans werd nimmer geheel ver-

broken. Toen de pretendent-Sultan in 1887 en '88 te Keumala in

Pidië zetelde, hebben zij zich nog eens gemeld en ontvingen zij,

als de huldebewijzen voldoende waren, sarakata's.

Ten Westen van het meer vestigde zich eene vrij talrijke kolonie

van Karo-Bataks, die wel in de Gajö'sche bevolking is opgegaan,

voornamelijk door het overnemen van den gemeenschappelijken

Mohammedaanschen godsdienst, maar die zich toch hare afkomst

nog bewust is en eene politieke eenheid bleef vormen. Hun rödjö,

naar het erfelijke praedicaat Tjéq en naar diens hoofdkampoeng

Böbasan iïö</jö Tjéq Bobasan geheeten, had meer feitelijke macht

dan de kedjoeröns der andere rijkjes, die hun macht aan Atjeh

ontleenden.

Een eeuw geleden werd Serbödjadi bevolkt door immigranten,

voornamelijk uit Linggö en Gajö Loeös; aldus ontwikkelde zich

het kedjoerönschap Serbödjadi, welks rödjö het erfelijk praedicaat

Aböq draagt. Hiertoe behooren nog vier onderhoorigheden met

eigen hoofden.

Al deze gebieden waren geene zuiver territoriale eenheden ; de

macht der hoofden strekte zich uit over de geslachten. Waar leden

dezer zich dus vestigden aan rivieren, die geographisch tot een

ander gebied behoorden, veranderden zij in den regel niet van be-

heerscher. Ook scherpe politische grenslijnen waren niet bekend.

De breede, onbewoonde woudstrooken, die de gebergten bekronen,
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waren grenszónes en niemands eigendom. Ontginning gaf bezits-

recht en het hing er dus van af, wie de ontginners waren, om te

bepalen, bij welken rödjö eene nieuwe vestiging behoorde.

Bij de inrichting van ons bestuur is de historische lijn gevolgd.

Natuurlijke toestand.

Het kustland van Noord-Atjeh heeft een smalle strook alluvium

met de gewone begroeiing van mangrove en, daar waar de rivieren

zandstrooken neerlegden, van tjemara's (casuarinen). Daarop volgt

tertiair; laag heuvelland, langzaam stijgend, met alang-alang be-

groeid , waarin , evenals in Langkat , op verschillende plaatsen

petroleum wordt gevonden en geëxploiteerd.

Verder naar het binnenland neemt het oerwoud met het toe-

nemen der hoogte in omvang toe, tot eindelijk de breede woud-

gordel is bereikt, die het Noordelijke grensgebergte bekroont en

Gajö-land van het kustgebied scheidt. De oude Gajö-paden door

dit woud, met hun rustplaatsen — pemarën's of petedühön's — en

hun onzindelijke loodsen voor nachtverblijf— djamboer's — verliezen

hunne beteekenis door den aanleg van den breeden Gajö-weg van

de kust naar Takéngön.

Geureudong- en Tèlong-vulkaan.

Het Noordelijke grenswoud beoosten de Peusangan, uit andesiet

bestaande, is geen bergketen, doch slechts de trap naar het jonge

vulkaan-massief van de Geureudong. Deze vulkaan bereikt tot

3000 M. en is ontstaan in eene inzinking, een weggezonken land-

schol van het oude grondgebergte, gelijksoortig aan de andere, lagere

deelen van het Gajö-land. De voet van den vulkaan staat alzoo

lager dan de omringende oudere terreinen, vooral in het Z.W. en

W., waar de Peusangan haar dal juist heeft gevormd op de grens

van dit vulkaan-gebied en de oude schiefers van de Maleische for-

matie ten Westen. Waar de voet het oude gebergte raakt, is de

grond veelal moerassig. De toppen van den Westelijken ringwal

van den grooten vulkaan vormen de eigenlijke Geureudong; in

't O. verheffen zich de Boer ni Poepandji, welke nog sporen van

recente vulkanische werking vertoont, en de Boer ni Mesigit;

op de Z. helling rijst de Boer Tèlong op (2685 M.), de verbrande
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berg, die nog werkzaam is en van welke vrij hevige uitbarstingen

bekend zijn.

Pasè-gi ht tytf.

Sfeer naar "t Oosten beeft bet andesiet-gebergto in 't Z. gcnn

vulkanen, zoodat daar de inzinking zelve den Z. voet ervan vormt

on her stuk tot de Djambö Ajé toe het karakter heeft van een

bergketen van 1000 tot 1800 ïï. hoogte. Deze keten wordt door

Yolz het Pasè-gebergte genoemd en eindigt aan de breede poort van

do Djambö-Ajé. Aan de andere zijde dezer poort vinden wij tusschen

de rivierdalen weer grooter hoogten, tot 2000 M. toe.

Hoogvlakte van Kanès en Roesép.

De Noordelijkste der drie met tertiair opgevulde hoogvlakten van

Gaj 0-land, inzinkingen tusschen de primaire horsten, welke in de

vormen van een hoogplateau en hooggebergten genoemde vlakten

omgrenzen, is dat van Kanès en Roesép, aldus genoemd naar groote

dorpen. De daling is van N.W. en W. naar Z.O. en O. en de

hoofdrivier heet Aroel PaJcang (Aroel = rivier), welke op de Boer

Tèlong ontspringt en zich in de kom van Samarkilang met de

Djambö-Ajé vereenigt. De vlakte is door diepe rivierdalen als het

ware in blokken verdeeld; het Pakangdal daalt zelfs tot 250 M.

beneden de omgeving. Alleen die dalzolen zijn bebouwd en bewoond.

Het hoogste deel der vlakte is ± 1000 M. hoog.

Laoet-Tawar en omgeving.

Bezuiden de vlakte van Kanès en Roesép is een horst van pri-

maire gesteenten blijven staan, het Laoet-Tawargebergte. Ten N.

van het meer bestaat het uit twee ketens, met talrijke toppen, tot

meer dan 2400 M. hoogte. Ten Z. komt het gebergte niet zoo vlak

en steil aan den meeroever als ten N., doch het gebergte is hier

zoo mogelijk nog woester en bereikt in den Boer Kliötön tot

2660 M. hoogte.

In het W. sluit het gebergte aan bij de hoofdwaterscheiding, in

het Z. en O. daalt het af naar de vlakte van Gajö Döröt.

Ontstaan van het meer.

Het ZoetwTatermeer is een afdammingsmeer ; een rivierdal werd

verstopt door vulkanische producten, hoogstwaarschijnlijk van de

Boer ni Bios, een kleinen, nu uitgedoofden vulkaan, die met een
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anderen kleinen vulkaan Poepandji (niet te verwarren met den Poe-

pandji in het Geureudong-massief) samenhangt met den grooten

Geureudong.

Het meer is 16 K.M. lang, 4 a 5 K.M. breed en 56 K.M2 groot,

dus bijna '/
3

van de Haarlemmermeer. Als grootste diepte loodde

Volz 75 M.; de diepe deelen in het midden zijn door bezinksels

opgevuld. Terrassen aan de meeroevers bewijzen, dat het water

oorspronkelijk 60 M. hooger stond. Thans reikt de waterspiegel nog

tot 1205 M. boven zee.

Het meer is vischrijk ; op bepaalde tijden komt zekere vischsoort

in groote hoeveelheden voor en wordt dan door middel van ver-

nuftige toestellen gevangen.

Vlakke alluviale oeverstukken, de beste terreinen voor bebou-

wing, zijn niet zeer uitgestrekt. Ze komen voor aan de Oostpunt,

in vier kleine dalen aan de Zuidkust en in een breede strook aan

de Westpunt, nabij de uitvloeiing van de Peusangan, in de nabij-

heid der hoofdplaats Takéngön. Een der dalen aan de Zuidkust,

Xosar, is het gebied van Rödjö Siah Oetama; Böbasan en andere

flinke kampongs in het Westen behooren aan Rödjö Tjéq Böbasan;

overigens is de streek gebied van Rödjö Boeket.

Gajö Döröt.

Aan de overzijde van de Kliötön-bergreeks komen wij aan de

vlakte van Gajö Döröt of het gebied van Kedjoerön Linggö, dat in

het Westen en Zuiden door de hoofdwaterscheiding, resp. de Boer

Braivan en het Gajö'sche Centraal-gebergte wordt begrensd, en in

het Oosten door het Van Daalen-gebergte, terwijl in het N.O. de

tertiaire vlakte overgaat in de wijde kom van Samarkilang en de

breede poort, waardoor de Djambo Ajé naar de kustvlakte stroomt.

Dit centrale Gajö-land ligt heel wat lager dan de beide andere

inzinkingen (van Kanès-Roesép en Gajö Loeös) en zoo komt het,

dat de omringende hooggebergten, 2000 M. en meer hooger dan

het midden der vlakte, zich als onoverschrijdbare, gekanteelde berg-

muren voordoen en aan het schraal bevolkte land het scherpst het

karakter van afgeslotenheid verleenen.

De vlakte, zonder Samarkilang, dat tot Boeket behoort, daalt
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van 1200 tor 800 fiff., is 50 tot 60 K.M. lang en 20 tot 50 K.M.

breed. Door vlakke, lage ruggen tusschen diepe 1' rivierdalen is het

land in blokken verdeeld. Hoewel ook hier de vlakte met jong

tertiair is bedekt, vertoont zich toch in het N.W. eene onregel-

matige rij van steile, oudere andesietkoepels, met soms loodrechte,

kale wanden, tot L800 M. hoogte, strekkende van den Boer Brawan

tot den Boer ni K>ra. den oostelijken grenssteen van het oude ge-

bergte ten Z. van de Laoet-Tawar.

Door ontginningsrecht hehooren tot Linggö ook een drietal neder-

zettingen in het brongebied der Meureubö- of Meulaböh-rivier.

D( Djamboe-Air.

De bronnen van de Djamboe Air, door de Atjehers Djambö Ajé

en door de Gajö's Wöih ni Djëmèr genaamd, liggen in den N.W.

hoek van de vlakte en vereenigen zich in. de kom van Isaq, nog

het best bevolkte deel der Centrale vlakte. Van het Grajö'sche

Centraal-gebergte komen de grootste zijrivieren. In het dal van

eene dezer, de Loemoet, komen bij Lande' eenige bronnen van zout

water voor, waaruit eenig slecht zout wordt gewonnen. Aan eene

andere zijrivier, de Wöih ni Linggö, ligt de armzalige „residentie"

van den kedjoerön van Linggö. Van Samarkilang af wordt de

Djëmèr door kleine vaartuigen bevaren en verderop breekt zij door

eene kloof tusschen de uitloopers van de Pasè- en Van Daalen-

gebergten naar de kustvlakte. Haar groote delta steekt in zee

vooruit {Oedjoeng Djambö Ajé of Diamantpunt) en ligt op het punt,

waar de Xoordkust naar het Z.O. ombuigt, juist overeenkomstig de

richting van de ombuiging der tertiaire gesteenten aan de Oostkust.

Gajö Loeös.

Aan de overzijde der één samenhangende keten vormende horsten

van het primaire gebergte, die tezamen het Gajö'sche Centrale gebergte

vormen, ligt Gajö Loeös of Groot Gajö. In het O. grenst Grajö Loeös

aan de Boer Moegadjah en het Wilhelmina-gebergte ; in het Z. aan

het stuk Westelijke Barisan, dat de Loser draagt en tot aan de Tripö

strekt, welke gebergten reeds genoemd zijn bij de bespreking van

het Alasland, evenals de pas naar Goempang, de annexe van den
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kedjoerön van Petiambang. Tot het gebied van dezen kedjoerön

behoorden door ontginningsrecht ook nog eenige nederzettingen aan

de Wöih ni Tampor, een der zijrivieren van de Simpang kanan,

die wij bij de bespreking van Serbödjadi zullen ontmoeten. De

Barisan-rand, die aan Gajü Loeös grenst, bestaat uit de Senoebong

en een strook andesiet, de Boer ni Akol. In 't W. verlaat de Tripö

de hoogvlakte langs eene volstrekt onbegaanbare, zwaar geacciden-

teerde poort. Het zware, lange pad naar Soesöh, bewesten de Loser,

moet de hoogere kammen en dalen volgen.

De inzinking van Groot-Gajö is 60 K.M. lang en 12 a 15 K.M.

breed. Het eigenlijke Gajö Loeös, waarin ook de hoofdplaats Blang

Kedjerèn ligt, het best bevolkte deel van heel Gajü, is het deel in

't Z.O., waar de bronrivieren der Tripö samenkomen in eene kom,

met alluvium opgevuld, waarschijnlijk eens een meer. W.N.W. van

die kom staat geisoleerd de 1427 M. hooge Boer Api, gedeeltelijk

uit andesiet bestaande, breed en vlak. Deze naam Boer Api, d. i.

Vuurberg, moet niet doen denken aan vulkanische werking, doch

aan het afbranden van de begroeiing met het doel om de opschie-

tende jonge spruiten als voedsel voor het vee te benutten. Ten N.

stroomt de Tripö in een bocht om den Boer Api heen, ten Z. eenige

harer O. en W. stroomende zijrivieren. In het Noordelijk deel van

deze Tripö-bocht ligt een ander bevolkings-centrum, Féke't Göip,

terwijl verder naar beneden ook nog vrij talrijke en groote dorpen

voorkomen. Genoemde alluviale kom ligt 900 a 1000 M. hoog;

Rékét Göip 800 M.

De Tripö.

De Tripö volgt den Noordelijken rand der inzinking en heeft hier

nog verschillende dorpen aan hare oevers, voornamelijk daar, waar

zij eene zijrivier opneemt. Wij zagen hoe zij door zeer zwaar, vol-

slagen onbewoond terrein door het Westelijke leisteengebergte breekt.

Dit gebergte sluit onmiddellijk aan bij de breede, alluviale moeras-

streek langs de Westkust. De Tripö heeft alzoo geene mondingsplaats

van beteekenis. Over de zandstrook aan de zeezijde van het moeras

loopt een pad van Tapa* Toean over Soesöh naar Meulaböh.
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v i<ödjudi.

Serbödjadi is een pas een eeuw oud kolonisatie-gebied van Gajö's,

meest van Döröt-lieden, zooals vele plaatsnamen aanduiden. Men
zocht de buitenhellingen der bergen op; de moerassige kustvlakte

lokte dit bergvolk niet aan. Zeevissoherij en zeevaart waren toch

niet van hunne gading.

Wij kennen reeds het Van Daalen-gebergte, waarin de Goenoeng

Oentoeng 2191 Af. hoogte, en de Goenoeng Hantoe, aan het N. uit-

einde, nog 1814 M. bereikt. Van den eveneens reeds genoemden

bergknoop Ootjap-Mooloe gaaf een ander gebergte naar het Noorden

;

evenzoo van den Boer Moegadjah een keten, waarin de Boer ni Telögo

2781 M. bereikt, terwijl verder Oostelijk in het onbewoonde boven-

land van Tamiang ook een paar ketens naar het Noorden uitstralen.

Eivu rsU ls< 't der Peureula* en Tamiang.

Oostelijk van het N. deel van het Van Daalen-gebergte is eene

laagte, een vooruitstekend deel van de kustvlakte eigenlijk, waar-

door de Aroel Keutapang stroomt, en waarin de kampong-complexen

van Semboeang en Bonen liggen.

De Keutapang heet verderop Peuretda" -rivier', stroomt door eene

breede, jong tertiaire, petroleum-voerende, en eene smalle, alluviale

kuststreek en valt bij Oedjoeng Peureula0, in zee.

ïusschen Van Daalen- en Oetjap Moeloe-ketens ligt een onbewoond

dal, waardoor de Wöih ni Serbödjadi stroomt. Verder benedenstrooms

buigt deze rivier zich om naar 't Oosten en loopt dan door het

eigenlijke Serbödjadi langs een aantal kampoengs; eene daarvan is

Lököp) de hoofdplaats der nieuwe onderafdeeling Serbödjadi van de

afd. Oostkust van Atjeh. Dit kampoeng-complex vormt weer een

kom, een ouden meerbodem wellicht, en als zoodanig uitlokkend

rut sawah-aanleg. Voorbij Lökóp stroomt de Serbödjadi-rivier door

een onderaardschen koker door het kalkgebergte Goenoeng Kemenjan

en komt aan de andere zijde weer voor den dag onder den naam

Wöih ni Djernèh.

Tusschen Oetjap Moeloe en Boer ni Telögö ligt het diepe dal

van de Wöih ni Oréng, verderop naar eene andere kampoeng Wöih

ni Péndéng geheeten. Deze rivier buigt zich eveneens Oostwaarts
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om, en daarna nog eens Noordwaarts, na het opnemen der Wöih

ni Lesten, en heet verder Tampor; deze neemt de Wöih ni Serdang

op, buigt zich Oostwaarts, vereenigt zich met de zooeven genoemde

Djernèh en heet verder Simpang kanan. Bij Kwala Simpang, aan

de grens van het jong tertiair en het quartair, vereenigt deze zich

met de Simpang-kiri en stroomt verder als Temiang-rivier voorbij

de handelsplaats — vroeger hoofdplaats — Sèroewai in zee.

Temiang behoort nu tot Atjeh en heeft veel uitvoer van getah.

Van Gajö Loeös en Serbödjadi naar de kust.

Wij moeten nu terugkeeren tot het dal van de Wöih ni Oréng,

want daardoor leidt de weg van Blang Kedjerèn over den Moe-

gadjah-pas via Pertéq en Péndéng, het dal verder verlatend, naar

Lököp. Vandaar is de uitgang over Bonen in O. richting naar de

havenplaats Bajeuën. Er zal wel geruime tijd mee heengaan, eer in

deze dun bevolkte streken de lange weg het land geheel zal hebben

opengelegd. De hooge pas van Moegadjah is zeer bezwaarlijk; ove-

rigens zijn de terreinmoeilijkheden voor Gajö'sche verhoudingen

niet zwaar.

De nederzettingen uit Gajö Loeös langs deze route zijn bij de

afd. Gajö Loeös getrokken; alleen die benedenstrooms bij de onder-

afdeeling Serbödjadi.

Het personeel is reeds aangesteld voor het vervaardigen der ont-

werpstukken voor den verbindingsweg van Langsa over Lököp naar

Blang Kedjerèn, en vandaar naar Koeta Tjanè, in aansluiting met

den weg van Kaban Djahé naar Medan. Volgens particuliere be-

richten zou de gezaghebber van Gajö Loeös hebben voorgesteld

Blang Kedjerèn mede door het dal van de Tripö met Meulaböh te

verbinden. Deze koene wegenplannen, van welker omvang men zich,

zonder de afstanden en het terrein te kennen, geen begrip kan

vormen, getuigen van geloof in de toekomst.

Voorkomen van het Gajö-land.

Een geheel bijzonder en voor Indië éénig uiterlijk hebben de

Gajö-landen, en wel door de bijzondere begroeiing. De hoogge-

bergten zijn met het bekende dichte oerwoud begroeid, behalve den
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vulkaantop van den Boer Tèlong. Maar overigens is het land, de

groote tertiaire vlakten in de eerste plaats, één schrale blang met

jiijtihooiiiiii, de Pinus Merkusii of toesam, afzonderlijk, in groepen

en in grootere, lichte wouden voorkomend. Weliswaar zijn deze

pijnboomen ook buiten het Gajö-land op Sumatra niet onbekend,

(Junghuhn vond deze kinderen van het Noorden tot zijne groote

verrassing ii: 18 14 op het .plateau van Si Lantom, terwijl Fennema

dennenaalden in fossielen roestand in jong-plioceen in Angkola aan-

trof), maar toch vormen zij nergens den karakterboom van het land-

Bchap gelijk hier.

De beteekenis van het woord blang is niet geheel gelijk bij de

Gajö's en de Atjehers. InAtjeb verstaat men er sawahvlakten onder

;

in de Gajö-landen elke onbebouwde vlakte, in tegenstelling met het

oerwoud der gebergten. Alleen in de rivierdalen wordt de blang

onderbroken door struikgewas en loofboomen; overigens bestaat de

bodem overal uit dezelfde, veelal lateriet-achtige, geelgrauwe tot

oranje-gele klei, glad en glibberig, dikwijls licht gekleurd.

Daarop eene schrale begroeiing; kort, vaal gras in bosjes, soms

armelijke alang-alang, hier en daar droge varens, aard-orchideeën

en rhododendron's, maar met veel kale, onbegroeide plekken er

tusschen. Eentonig, doodsch, onvruchtbaar land ; alleen langs de

rivieren voor bebouwing geschikt, en dan nog slechts op plaatsen,

waar de diep ingesneden dalbodem voldoende ruimte biedt en de

rivier geen zand en rolsteenen in groote massa's heeft neergelegd.

Het scherpst is het hier aangegeven karakter van het landschap

uitgedrukt in Döröt.

§ 19. Bevolking en economische toestand van het Gajö-land.

De oppervlakte der Gajö-landen wordt berekend op 13 400 K.M 2

of 2
/5

van Nederland of '/
4
van geheel Atjeh. Niettemin wonen er

maar heel weinig menschen. Snouck Hurgronje waagde nog geene

schatting ; Yolz stelt het getal, maar met veel reserve, op 40 a 50 000.

Dit geringe getal kan geene verwondering wekken. De Gajö-

landen vormen wel het meest afgesloten deel van Sumatra en de

bodemgesteldheid lokt ook niet tot vestiging van vreemdelingen uit.

Niettemin zijn er nog zeer veel dalgronden en lagere berghellingen
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voor cultuurland geschikt te maken. Met name voor veeteelt zijn

uitgestrekte, bruikbare terreinen aanwezig. Wellicht zou het Gajö-

land op groote schaal wol kunnen leveren; voor schapenfokkerij

lijken terrein en klimaat niet ongunstig, terwijl deze teelt weinig

handen vereischt. Aan menschen, voldoende in aantal voor ont-

wikkeling van den landbouw, zal nog lang een tekort zijn. Het

hardnekkige verzet der Gajö's tegen de groote expeditie Van Daalen

heeft een 3000-tal mannen het leven gekost — een groot getal bij

zoo schrale bevolking — , doch anderzijds leert de ervaring, dat bij

het ontstaan van rechtszekerheid, veiligheid, rust en goed bestuur

de bevolking eerst recht kan toenemen.

Talrijk zijn, met name op Sumatra, de aanwijzingen van vermin-

dering der bevolking, van ontvolking van bepaalde streken zelfs,

vóór de invoering van geregeld bestuur, hetzij door oorlogen, door

epidemieën, door emigratie op groote schaal als gevolg van onder-

drukking; door wanbestuur, hongersnood, ongunstige economische

of hygiënische toestanden of abortus provocatus.

Ook voor Gajö-land is de nieuwe aera ingetreden; het volk komt

in andere, veel gunstiger economische verhoudingen. De Gajö heeft

reeds vroeger bewezen, dat hij — gelijk de meeste berglieden —
niet ongeschikt en ongenegen is om in de Benedenlanden als werk-

man een goed stuk brood te gaan verdienen en nog wat geld mee

terug te brengen naar zijn land.

Af en toe hebben groepen Gajö's vroeger wel gewerkt bij wegen-

aanleg en op ondernemingen en er is ook voortaan genoeg te ver-

dienen in den omtrek.

De afvoer van boschprodukten, getah vooral, naar de Oostkust

bracht voor eenige jaren, in Serbödjadi het meest, plotseling vrij

wat geld in het land. Door de getahkoorts werd zelfs het oude

economische leven in het arme, eenvoudige land geschokt; de land-

bouw ging achteruit, de prijs der levensmiddelen steeg.

Die wijze van roofbouw van getah kan geen duurzamen welstand

brengen, maar zij doet althans de bevolking uitzien naar nieuwe

banen voor hare welvaart.

Binnenlandsche handel bestond vroeger zoo goed als niet; er

waren zelfs geen bepaalde pasar's; de samenleving was op de
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meest eenvoudige Leest geschoeid. Naar buiten bestond wel eenige

uitwisseling van producten; elke Qajö was in zijn jonge jaren wel

eens of meermalen naar de kust — voornamelijk de Noord- en

Oostkust, minder naar de Westkust — getrokken, gewoonlijk in

kleine gezelschappen, onder leiding van een ouderen beroepshande-

laar. Tabak, karbouwen en paarden, tegenwoordig ook getah, zijn

in hoofdzaak de cdtvoerproducten en op de terugreis worden voor-

namelijk zout, petroleum, katoenen kleedingstoffen, gedroogde visch

en kleine behoeften van Europeesch fabrikaat als lucifers enz. terug

gevoerd. Maar die kleine handelsreizen, die weken lang duren,

en waarbij een man langs de moeielijke paden door de bosch-

poorten van de oerwoudgordels slechts een kleine vracht kan mee-

dragen, kunnen maar weinig tot den welvaart van het land bijdragen.

De Gajö'e dragen hun lasten in een korf op den rug, evenals de

Koerintjiërs, M!entawei.ërs en Dajaks.

De wegenkwestie.

Xu is echter karren- en autoverkeer langs den breeden Grajö-weg

van de Noordkust tot Takéngün mogelijk en het verkeer daarlangs

neemt toe. Nederzettingen verrijzen langs den weg ; sawahs worden

er aangelegd en de Europeesche landbouwindustrie heeft er haar

oogen reeds op gevestigd voor rubber- en thee-ondernemingen.

De afstand Bireuen-Takéngön is 76 K.M. De weg is in 1913

geopend, doch eerst kort geleden geheel voltooid. De aanleg heeft

1
'

_,
millioen gekost.

Aan de andere zijde, van Meulaböh uit, reikt een weg reeds

ver het binnenland in en stellig zal ook dwars door Gajö ten laatste

eene verbinding tusschen de beide kusten tot stand komen, ondanks

de hooge gebergten.

Ten opzichte der wegenkwestie zijn er twee partijen, die men

zou kunnen noemen de radicalen en de opportunisten.

De eersten zeggen: „Wegen moeten er komen, flinke, verharde,

breede wegen met sterke bruggen, geschikt voor rijtuigen en

vrachtauto's; zelfs al heeft de bevolking er in haar tegenwoordig

stadium van ontwikkeling geene behoefte aan; zelfs al is de bevol-

king nu nog te dun om zulke wegen te behoeven voor afvoer harer
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weinige producten ; zélfs al wordt door den aanleg en het onder-

houd een zware last aan die bevolking opgelegd, omdat het reuzen-

werk grootendeels in heerendienst moet geschieden ; zélfs al is de

weg vooreerst alleen van strategisch nut ; zélfs al is niet uit te

maken, of de bevolking van de streek zelve nut heeft van den door

haren arbeid ontstanen weg, dan of deze nuttiger is voor anderen.

Immers: eerst moet de gelegenheid tot ontwikkeling er zijn en dan

komen verkeer, handel, toeneming der bevolking en van haar wel-

vaart vanzelf. Moet men wachten op de menschen en op welvaart,

dan komen er geen wegen ; en zonder wegen komen er geen men-

schen en geen welvaart. Het is een vicieuze cirkel, waaruit men

slechts ontkomen kan door moedig over de groote bezwaren heen

te stappen. De bevolking moge er tijdelijk zwaar door lijden, op

den duur strekken de maatregelen tot haar grooter welzijn, en après

tout hebben de werkbare mannen heusch nog wel wat dagen te

missen om te werken voor het algemeene welzijn, als men hen in

de dagen van druk landbouwwerk maar vrij laat. Zij laten toch al

veel te veel veldarbeid door hun vrouwen doen, tot schade van het

gezin en van de bevolkingstoeneming!"

De opportunisten redeneeren: „Wegen moeten er komen, doch

deze behoeven in dun bevolkte streken niet het karakter te hebben

van verharde, van bruggen voorziene heirbanen. Men gebruike

vooreerst de door de bevolking van ouds gebruikte paden, zorge

slechts, dat deze herkenbaar blijven en een permanent karakter aan-

nemen; make er daarna wegen van van 2 M. breedte, geschikt

voor karbouwenkarren; verbetere die langzamerhand tot rijwegen,

als de bevolking zelve de behoefte daaraan begint te gevoelen en

verdeele alzoo den last over verschillende generatie's. De harde

maatregelen, waartoe geforceerde wegenaanleg aanleiding geeft,

leiden tot wrevel, onwil, volksverloop, zelfs tot opstandjes, en men

schiet alzoo vaak het doel voorbij.

Die mooie wegen, waarvan de bevolking alleen de lasten draagt,

dienen veelal alleen tot gemak van de weinige Europeanen, die de

streek bereizen moeten, of tot voordeel van Europeesche groot-

landbouwers, of tot reclame van eerzuchtige bestuurders. Het volk

is meer gebaat met 30 K.M. onverharden karrenweg, dan met 10
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K.M. heirbaan. Mimi Late zich in de praktische bestuurstaak alzoo

niet Leiden door toekomstfantasieën, maar houde het oog op de

eisenen van het heden."

De wegenkwestie is een schoon onderwerp voor eene avonddiscussie

in eene rimboe-pasanggrahan. Allen bestuurders zij in dezen wijsheid,

allen bestuurden continuïteit van handelen in de we^en politiek

toegebeden.

Landbouw • n • U elt.

De Gajö'a b -1'enen den rijstbouw op sawah's, doch hun landbouw

heeft «en vrij primitief karakter. ])e ploeg is riiet onbekend, doch

meestal wordt de natte grond fijngetreden door buffels, soms ook

door paarden. Rijstbouw op ladang's heeft niet plaats ; de ladang's

worden gebruikt voor de teelt van tabak en tweede-rangs-voedings-

gewassen.

De veeteelt is van belang en wordt uitgeoefend op daartoe ge-

schikte blang-terreinen. Deze plaatsen liggen soms ver van huis,

dikwijls een of twee dagreizen, en worden „wör" genoemd. Het

verblijf in eene karbouwenfokkerij duurt alzoo dikwijls vrij lang;

gewoonlijk wordt eenige grond tot kostgronden in de nabijheid

aangelegd en dikwijls ontstaan hieruit sawah's.

Eene „perwörön", een gehucht, ontstaat alzoo; het ontstaan van

sawah's geeft aan zulk eene vestiging een permanent karakter; de

bevolking neemt er toe, doch blijft zich nog aan den rödjö van het

moederdorp ondergeschikt gevoelen. Als later het gehucht een zelf-

standig dorp wordt, blijft toch het gevoel van samenhoorigheid met

het moederdorp nog lang bestaan.

In den karbouwenstapel zijn voor eenige jaren geweldige ver-

woestingen aangericht door besmettelijke veeziekten.

Gestremde karbouwenmelk wordt wel als voedsel gebruikt, evenals

in de Padangsche Bovenlanden en de Bataklanden.

Ook paardenteelt en paardenhandel komt bij de Gajö's voor, doch

zelve gebruiken zij heel zelden paarden. Vermoedelijk zijn de droge

hoogvlakten van Gajö en het Noordelijke Batakland in de toekomst

bestemd om de cultuurgebieden van Sumatra en den overwal van

paarden te voorzien. De verschillen van klimaat en bodem wijzen
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aan elk deel van Sumatra zijn eigen rol aan in de ontwikkelings-

geschiedenis van het eiland.

Palmen zijn opvallend schaarsch; voor den klapperboom is de

ligging veelal te hoog; alleen in het lagere en warmere Döröt

komen zij in meerdere mate voor.

§ 20. Het overige Atjeh.

Ten Westen van de (rajö-landen is het hooge, bergachtige binnen-

land nog grootendeels onbekend. Van de Noordkust af gezien loopt

een gebergte, tot 2500 M. hoog, en waarschijnlijk uit andesiet be-

staande, evenwijdig aan de kust. De Noord- en Oostkust zijn veel

beter bevolkt dan de Westkust, waar óf de uitgestrekte moerassen

óf de bergachtigheid der kusten minder tot vestiging uitlokten.

Wegen zijn op de Westkust dan ook schaarsch ; eene doorgaande

verbinding der kampoengs langs de kust bestaat niet. Aan Noord-

en Oostkust zijn meer en breedere wegen en de tramweg brengt

daar meer vertier en opent meer gelegenheid tot verdere ontwik-

keling. Toch is ook hier de bewoonde kuststrook niet breed.

Alleen in het dal van de Kroeëng (rivier) Pidië, het gebied der

federatie's Pidië en Gigiëng (onderafd. Pidië, hpl. Sigli), is een

goed bevolkte, verder landwaarts in reikende vlakte. Ook de streek

van Lhó> Seumawè is vrij wel bevolkt, heeft meer dorpen en sawah's,

draagt meer het karakter van eene landbouwstreek en minder dat

van oude peperplanterskoloniën. Aan de Westkust wijst de streek

boven Meulaböh, langs, de Meureubö- en Woj la-rivieren, de meeste

kampoengs aan ; diep landwaarts in, in de Kawaj Doeabelas, komen

kleine dorpen met ladangs voor.

De grootste rivieren, die voorbij de Tripö naar de Westkust

stroomen, zijn de Seunagan, Meureubö, Wojla en Teunom. Aan den

bovenloop van de Seunagan komen steenkolen en goud voor; ook

het gebied der drie andere rivieren levert goud, terwijl boschpro-

ducten veel uit Meulaböh worden uitgevoerd.

De onderhoorigheden van Atjeh.

De zelfbesturende landschapjes vormen de onderhoorigheden van

Atjeh. De bestuurders erkenden de suzereiniteit van den vroegeren
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Sultan te Banda Atjeh (havenplaats van Atjeh). het latere Koeta

Radja, brachten (lezen huldegaven en leverden hein in oorlogstijd

manschappen, waarvoor zij van dezen eene gezegelde aanstelling

(aarakata nier tjap sembilan) ontvingen.

De werkelijke macht van den radja te Banda Atjeh in deze

onderhoorighedeo was gering en hing grootendeels af van de kracht

der persoonlijkheid van den havenkoning.

•Atjeh.

Het moederland was Groot-Atjeh, in hoofdzaak uit het dal der

Atjeh-rivier bestaande. De Noordkust van Groot-Atjeh bevat slechts

enkele nietige dorpjes; het stukje Westkust, tot Groot-Atjeh be-

hoorend, de z.g.n. Zuidelijke Nederzettingen, tellen meer inwoners

en zijn door een goeden weg over Lhê> Nga met Koeta Radja

verbonden.

Een strook andesiet, bezuiden Indrapoeri en Seulimeum, vormt

den overgang van de hoofdwaterscheiding naar het jong-tertiair van

den middelloop der rivier. Dit jong tertiair strekt zich verder tot

Sigli en langs de Noordkust uit; het dal der rivier beneden Seuli-

meum is opgevuld met diluvium en alluvium.

Benoorden het dal wordt het centrum van het hooge bergland

bedekt door andesiet in twee groote complexen ; ook het eiland Wè
bestaat uit dit vulkanisch gesteente.

De bevolking van het Atjeh-dal is gedund, zoowei door den

oorlog als door epidemieën; vele verlaten sawah's boven Indrapoeri

en Seulimeum getuigen daarvan.

Historische indeeling.

Ook in het tegenwoordige Groot-Atjeh is bij de indeeling de

historische lijn gevolgd. Het directe Sultansgebied omvatte wTeinig

meer dan de Dalam (het vorstenverblijf) met omgeving en eenige

zelfstandige moekims (kampoenggroepen bij ééne mesegit behoorende,

kerspelen). De dorpen (gampongs) bezaten eene vrij groote auto-

nomie, met een bestuur op Maleische leest geschoeid. Er waren

eenige dorpen, die eene afzonderlijke positie innamen, doordat zij
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geestelijke doeleinden dienden, of doordat kerkelijke machthebbenden

bestuursmacht hadden weten te usurpeeren. Maar het uitgangspunt

der bestuursmacht was de gampong, die naar de adatregelen werd

bestuurd. De imeum der moekim, blijkens zijn naam oorspronkelijk

de leider der godsdienstoefeningen in de mesegit, werd gaandeweg

hot wereldlijk hoofd der tot de moekim behoorende kampoengs en

verloor zijne godsdienstige functies geheel.

Drie of meer moekims vormden een landschap, dat door een

oelèëbalang als erfelijk hoofd werd bestuurd. Deze oelèëbalangs

waren de eigenlijke heeren des lands.

De oelèëbalangschappen vereenigden zich tot federaties, die haren

naam ontleenden aan het aantal moekims, waaruit zij bestonden.

Zoo was geheel Groot-Atjeh verdeeld in drie federatie's, die men

de drie hoeken, sagïs, van het land noemde. De voornaamste

oelèëbalang in elke federatie, die haar naar buiten vertegenwoor-

digde, droeg den titel van panglima sagi.

Er was door al die gampong-, moekim-, oelèëbalangschap- en sagi-

autoriteiten een veel te groot aantal hoofden.

Als karakteristiek van de hier genoemde bestuursorganen kan

men noemen : strijd om invloed tusschen wereldlijke hoofden, ver-

tegenwoordigers van de adat of oude zeden, en godsdienstbeambten,

vertegenwoordigers van de hoekoem of godsdienstige wetten; ver-

werving van macht door vreemde gelukzoekers of hoogvereerde

godsdienstleeraren met den godsdienst als hefboom; verschuiving

van macht en invloed van de eene autoriteit op de andere door per-

soonlijke eigenschappen van de functionarissen en door uitwendige

omstandigheden, den oorlog vooral; het erfelijk zijn of worden van

de ambten, waardoor ambten, welker waarneming bijzondere kun-

digheden vereischte, steeds ontaardden.

De macht van den Sultan werd langzamerhand zeer gering; hij

werd in lateren tijd gekozen door de sagi-hoofden en andere in-

vloedrijke oelèëbalangs, in overleg met autoriteiten op het gebied

van den godsdienst.

De drie sagi's waren : de XXVI Moekims in het Noorden, de XXV
Moekims in het Z. van het breede dalgedeelte en de XXII Moekims,

het bovendeel van het dal, de bergstreek (Toenong), waarvan de
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bevolking als boersoher en achterlijker werd beschouwd dan die der

andere Sagi's ').

Tot Groot-Atjeh wordt ook nog gerekend het gebied der VII

Moekim8 P'ulir, aan den bovenloop dor rivieren, dio van Goud- en

Weesberg Oostwaarts Btroomen, grenzend aan Pidië.

De oude adat-ambten blijven bestaan, zij het ook dat de werk-

kring gewijzigd werd door de invoering van ons bestuur. Ook de

titels van de hoofden dor zelfstandige moekims, oelèëbalangschap-

pen en sagi's zijn ongewijzigd gebleven, al passen zij minder bij hun

tegenwoordigen werkkring; de woorden oelèëbalang en panglima

toch beteekenden beide oorspronkelijk legeraanvoerder.

Af'rli-riri, r.

De Atjeh-rivier ontspringt in het tertiaire, zeer geaccidenteerde

heuvelland aan het bovenste deel der vallei en stroomt in N.W.

richting tot Seulimeum, waar zij de Seulimeum-rivier opneemt, die

het water uit de Kom van Reuëng-Eeuëng verzamelt. Door het dal

van de Seulimeum is de tramweg gelegd.

De richting der hoofdrivier blijft verder N.W. Bij Indrapoeri

noemt zij links de Kroeëng Djreuë op; te Koeta Radja de Kroeëng

Daroj; iets verder is de monding, Koeala Atjeh, met lagunen aan

beide zijden.

Tot Aneu Galong is zij voor groote prauwen bevaarbaar. Aan

hare oevers heeft de rivier zandwallen opgebouwd. Het dal is van

5 tot 20 K.M. breed en meestal één sawahvlak.

Vulkanisch en kust-gebied in het Noorden van Groot-Atjeh.

Het bergland ten JS". der vallei bestaat in het hoogste deel uit

andesiet, een tweelingberg vormend, op de kaarten als Goudberg en

II eesberg, bij de Atjehers als Seulawaïh Agam en Inong, d. i. Seu-

lawaïh man en vrouw, aangeduid. In de omgeving komen veel

lonüarpalmen voor. De voet en de benedenhellingen bestaan uit

onvruchtbare vlakten van alang-alang, hier en daar afgewisseld door

pandan, rhododendrons en varens. Vooral die varens maken het terrein

1) Deze getallen geven nu niet meer het juiste aantal moekims aan; de

namen der sagi's zijn echter ongewijzigd gebleven.
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uiterst lastig om te begaan. De Seulawaïh Agam, de grootste der

bergen, heeft een vlakken top, 1726 M. boven zee. Boven de alang-

alangvelden vinden wij dezelfde pijnboomen, die het Gajö-land

karakterizeeren, terwijl de hoogste gedeelten door oerwoud zijn gedekt.

De berg en het kustgebied zijn buitengewoon rijk aan grof wild;

het talrijkst zijn de olifanten; ook neushoorns en tijgers zijn er veel.

De Goudberg verkeert in het solfataren-stadium. Yan het Atjeh-

dal uit ziet men op de helling de „witte vlekken", bestaande uit

kloofvormige, rookende solfataren-velden, door pijnboomen omgeven,

op ruim 1000 M. hoogte. Op de Noordelijke helling ligt op 650 M.

hoogte een krater, door pandanen omgeven, waar zwaveldampen

opstijgen en kokend water opspuit, een grootsch en indrukwekkend

tafereel. Volz noemde dezen krater den Van Heutszkrater. Op de

KW. helling, ter hoogte van 190 tot 450 M. boven zee, is een

kom, een zeer groote, oude explosiekrater. Volgens de legende is

hier vroeger een meer geweest, en de legende is op dat punt ook

juist. De oude meerbodem vormt geschikten bouwgrond en zoo is

hier het gampong-complex van Lam Teuba ontstaan.

De eenzame streek van den Goudberg was tijdens den Atjeh-

krijg een geschikt en dichtbij gelegen toevluchtsoord voor djahat's

(kwaadwilligen). Dit gaf aanleiding tot het oprichten van eenige

bivaks, waarvan dat van Kroeëng fiaja, aan de gelijknamige baai

der Noordkust, het voornaamste is.

Ten O. van Kroeëng Raja, bij Loeboe, vindt men de resten van

een oud Portugeesch fort, opgericht ter bescherming van vroegere

pepermagazijnen. Dit wijst er wel op dat deze kust vroeger beter

bewoond was dan tegenwoordig. Tot bij de grenzen van Pidië is

de kust steil ; verderop vindt men kleine lagunen en bakau ; vóór

de lagunen weer de zandige landtongen, met casuarinen (tjemara's)

begroeid.



IV. KLIMAAT, BODEM EN DIERENWERELD.

§
'2

1 . Klimaat.

Van een zoo gecompliceerd verschijnsel als het klimaat van een

zeer groot eiland, van zoo groote orographischc verscheidenheid als

Sumatra, kan men in dit werkje geene beschrijving verwachten, die

(enigszins naar volledigheid zweemt. De gewone grootheden en

normen voor de kennis van het klimaat als dag-, maand- en jaar-

gemiddelden der temperatuur; de amplituden der temperatuurs-

schommelingen in een etmaal, een maand en een jaar; de baro-

meterstanden ; de heerschende winden in elke der maanden ; de

regencijfers, de bewolking, zij zijn alle nog maar gedeeltelijk bekend.

Wij zullen ons beperken tot enkele opmerkingen, die voor de

beoordeeling van de geschiktheid van Sumatra als menschelijke

woonplaats te pas komen. Van hetzelfde beginsel uitgaande zal

over den bodem en de fauna iets worden gezegd, dat in andere

hoofdstukken niet op zijn plaats was of dat samenvat, wat stuksge-

wijze is medegedeeld.

Warmte.

De temperatuur is voor alle kustplaatsen op Sumatra al bijzonder

gelijkmatig. Waar men Palembang en Koeta Radja erg warm en

Padang nog al frisch noemt, geeft de thermometer het gevoel op

de huid niet altijd gelijk. Veel zonnig weer geeft altijd een indruk

van liooge warmte; regen gedurende het geheele jaar geeft den

roep van een frisch klimaat; winden veroorzaken een gevoel van

koude op de huid, waar de thermometer ongevoelig voor is.

De gemiddelde jaartemperaturen op de kustplaatsen verschillen

minder dan l 9 C. en bewegen zich, voor zoover bekend, tusschen
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26.6 en 27.3° C. ; het gemiddelde verschil tusschen dag- en nacht-

temperatuur is 5 a 6° C. ; dat tusschen de warmste en de koudste

maand iets meer dan 1° C.

In de hooge streken worden deze amplituden grooter.

De warmste maanden zijn die met den hoogsten zonnestand,

meestal tevens de maanden met den meesten regen.

De afneming van de warmte met de zeehoogte is in de tropen

gemiddeld 0,65° C. per 100 M. De groote hoogvlakten in Noord-

Sumatra toonen grooter verschillen en ook in andere opzichten ex-

cessen in het zoo gelijkmatige tropische klimaat. Zoo wordt van

Padang Lawas bericht, dat het klimaat er in alle opzichten buiten-

sporig is: groote hitte naast tijdelijke, sterke afkoeling; hevige

winden en zware onweders 5 maandenlange droogte naast zware

bandjir-stortbuien. De warmte stijgt er overdag tot 35 en 40° C.

;

in den regentijd moet de warmte 's nachts gem. 20° C. en overdag

gem. 31° C. bedragen. Deze schommelingen doen denken aan een

woestijnklimaat.

De hoogvlakte om het Tobameer toont bij helder weer ook zeer

groote verschillen tusschen dag- en nachttemperatuur ; eene waar-

neming te Koeta Pinang in de Karo-landen gaf voor één etmaal

een minimum van 13° C. en een maximum van 35° C. Bij hevigen

wind en regen is het weer voor het gevoel er zeer guur ; ook te

Alahan Pandjang (afd. Solok), op 1464 M. hoogte, is dit het geval.

In de streken, die door bergen rondom zijn ingesloten, zooals de

vlakten van Solok en het Tobameer, is het klimaat vrij vast en de

temperatuur betrekkelijk hoog.

uden.

Het Zuiden van Sumatra kan nog tot het Australische moesson-

gebied worden gerekend; evenals op Java heerscht er van Mei tot

October nog de versterkte Z.O. passaat, als „Oostmoesson", d. w. z.

dat de meeste winden uit Z.O. richtingen komen. Evenzoo heeft

men er van November tot April de Noordwestmoesson (op de

oppervlakte der aarde); eene meerderheid van winden uit het W.N.W.

Langs de Oostkust is dit moessonsysteem te herkennen tot de hoogte

van Riouw toe; langs de Westkust is de Javasche Oostmoesson waar
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te nemen tol de hoogte van Padang, doch zeer /wak. Aan den

aequatoi buigen deze winden rechtsaf en worden dus Zuidelijk; ter

hoogte van Mfoulaböh aan de kust gekomen, vertakken zij zich ; Z.Z.O.

winden langs het verdere deel der lust naai' 't X.. X.X.W. winden

den anderen kant op.

In den Javaschen Westmoesson heerschen ten X
r

. van Padang

de Oostelijke winden, ten Zuiden W.Z.W. winden, dus naderend

tut de W.N.W. winden van -lava in dat tijdvak.

Van de Aziatische moesson, veroorzaakt door het vvarmte-maximum

(met luchtdruk-minimum) in ZAK Azië ten tijde van den Noorde-

lijken zomer, bemerkt men de Zuidvvest-moesson alleen op Atjeh's

Noordkust. De daartegenover staande N.O. moesson van den Noor-

delijken winter merkt men echter niet; de heerschende winden van

November tot .Mei zijn Oost en Zuidoost.

lier gedeelte van Sumatra van ongeveer den evenaar tot de

Noi rdkust is ten opzichte van het algemeene windstelsel eene over-

jszone; de richting der winden wordt door locale oorzaken

bepaald.

Locale winden <n hun belang. Land- en zeewind.

Yoor den mensch en zijn bedrijf zijn de locale winden op Sumatra

van meer belang dan de algemeene.

De land- en zeewinden ontstaan door de ongelijke warmte-opne-

ming van het water en het land en de daardoor ontstane verbreking

van het evenwicht van den luchtdruk in horizontale lagen van ge-

lijke hoogte boven zee en land. *s Morgens tusschen 8 en 9 en

's middags tusschen 4 en 5 uur is het windstil en dus drukkend heet

op de kustplaatsen, tenminste voor het gevoel op de huid. Na 9

uur wordt de lucht boven het land warmer dan de zee en stijgt

meer; in hetzelfde horizontale vlak wordt de luchtdruk boven het

land dus minder ; de lucht uit zee stroomt alzoo toe om het even-

wicht te herstellen; m. a. w. de zeewind waait. Zij geeft frischte.

Visschers- en handelsvaartuigen kunnen van nu af binnenkomen en

lossen. Om 1 a 2 uur is de zeewind het sterkst en dan is het aan

het strand best uit te houden, al geeft de thermometer aan, dat het

dan het heetst is. 's Nachts is de lucht boven de zee warmer en

ontstaat de landwind.
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Nu is het de tijd van uitvaren voor de prauwen. 's Nachts om

drie uur is het de beste tijd om nog in volle zee en goed op weg

te zijn vóór de landwind gaat liggen.

Bergwinden. De Bohorok.

Andere locale winden zijn de bergwinden, die meestal kort van

duur, .hevig en droog zijn. In het cultuurgebied van de Oostkust

heeft de droge, heete Bohorok-wind zich beruchtheid verworven

wegens zijn schadelijken invloed op de tabaksteelt. In 1914 was

hij weer de oorzaak van veel stukblad en dikke, verschroeide bla-

deren. Deze wind komt van het Wilhelmina-gebergte, hier de

smalle, maar hooge ruggegraat van Sumatra tusschen twee laag-

vlakten. Hij heet naar het landschapje Bohorok, in het uiterste

Z.W. van Langkat, op de O. helling van het gebergte, van waar hij

de Doesoen over sliert.

In de streek van Fort de Koek kent men den kouden Sing-

galang-wind; ook elders zijn zulke bergwinden bekend, bijv. in

Padang Lawas en in Si Baloengoen.

Regen.

Van de klimaatsfactoren is voor een tropisch land die van den

regen wel de meest belangrijke. Hoeveel regen valt er en hoe is

de hoeveelheid over het jaar verdeeld? Dit zijn voorden landbouwer

wel de voornaamste klimaatsvragen.

Om een overzicht te krijgen geven wij hierbij 4 graphische voor-

stellingen, die op de beide hoofdvragen een antwoord geven voor

12 plaatsen, waaronder alle gewestelijke hoofdplaatsen. Verder zijn

de plaatsen zóó gekozen, dat zij eene vergelijking toelaten tusschen

Oost- en Westkust, en tusschen Zuid-, Zuidelijk deel van Midden-,

Noordelijk deel van Midden-, en Noord-Sumatra, voor plaatsen, wier

breedte weinig verschilt en waar lang genoeg waarnemingen zijn

verricht om toevallige afwijkingen te elimineeren.

Wij zien uit de diagrammen, dat Sumatra meer het type heeft

van een aequatoriaal dan van een tropisch regengebied (in tegen-

stelling met Java), d. w. z. er is een maximum van regen ten tijde

van de hoogste zonnestanden, dus voor den aequator September-

October en Maart-April, terwijl op verderen afstand van den evenaar

7
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de hoogste zonnestanden korter na elkaar komen en de beide regen-

tijden in elkaar vloeien.

Alleen in Zuid-Sumatra ziet het er met den regen nog Java-

achtig uit: een droge tijd van Mei tot September; maar dan toch

een vroeg invallende AYostnioesson of regentijd. Juli is voor Beng-

koelen, Palembang en Teloek Betoeng alle drie de droogste maand;

December en Januari dr natste tijd. En in de droogste maand hebben

Palembang en Teloek Betoeng toch nog ruim 100 m.M. regen en

Bengkoelen nog bijna 2 maal zooveel.

Palembang en Bengkoelen toonen reeds iets van een kleinen

regentijd door de kleine rijzing der lijnen naar Maart en April.

Teloek Betoeng heeft weinig boven 2000 m.M. regen; de omrin-

gende bergen vangen nog al wat op.

De andere drie diagrammen laten duidelijk den kleinen en grooten

regentijd onderkennen door de bobbels Maart-April en September-

October; hoe verder Noordelijk, hoe duidelijker.

We zien verder, dat de Westkust regenrijker is dan de Oostkust

en dat de drie Noordelijkste plaatsen der beide kusten geen belang-

rijke verschillen opleveren.

Sumatra is zeer regenrijk te noemen. In de nabijheid van den

evenaar valt de meeste regen. Minder dan op Java is op Sumatra

de heerschende windrichting beslissend voor de regenhoeveelheid.

Als algemeene regel wordt aangenomen, dat de regenhoeveelheid

toeneemt met de hoogte, doch dat is eigenlijk alleen maar van toe-

passing op de langzaam oprijzende Oostelijke vlakte. Zoo valt te

Sibolangit, in de Deli-Doesoen, per jaar 6000 m.M. regen. Als hooge

vlakten geheel of gedeeltelijk door bergen zijn omsloten, wordt de

opstijgende lucht bij haar opklimmen tegen de bergen afgekoeld;

een deel van den waterdamp condenseert en op de vlakte zelf valt

minder regen. Vandaar de lage cijfers voor Fort de Koek en Baligë.

Het lage cijfer voor Koeta Radja zal ook wel het gevolg zijn van

de afgeslotenheid aan drie zijden van het dal van Groot-Atjeh.

Op de vrijwel boomlooze Toba-hoogvlakte kan soms betrekkelijk

lang droogte heersenen ; hiermee wordt echter niet gezegd, dat be-

wouding den regenval bevordert; wellicht kan men alleen zeggen

dat zij dien regulariseert.



Regencijfers in elke maand in mM. te Bengkoelen, Palembang en

Teloek Betoeng. 1 mM. = 5 mM. regen.

Tan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.



II

[jfers in elke maand in mM. te Padang, Port de Koek en Djambi.

1 in M. = 5 m M. regen.

Jan. Fok Mr Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. " Dec.

150

400

350

:-;

250

20 I

150

100

60



III

Regencijfers ld elke maand in mM. te Sibolga, Balige en Bengkalis.

1 ni.M. = 50 mM. regen.

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

500



IV

ijjfera in elke maand in mM. te Meulaböh, Koeta Radja en Medan.

l in.M. 5 in M. regen.

Tan. Peb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

fiOO
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Het feit, dat Sumatra in alle maanden des jaars regen heeft, is

van veel belang voor den landbouw, ook voor den grooten landbouw.

Tabak, rubber en thee verlangen zulk een klimaat.

§ 22. Aard van den bodem en zijne geschiktheid voor den landbouw.

Java is het land van het tertiair en de vulkanen. Zuid-Sumatra

sluit zich in dit opzicht bij Java aan, doch in bescheiden mate

treden daarnaast oude sedimentgesteenten op. In Midden-Sumatra

komen primaire en tertiaire gesteenten gelijkelijk in de gebergten

voor, doch gesteenten uit het alleroudste of archaeïsche tijdvak

ontbreken bijna geheel. In Noord-Sumatra worden de laatste talrijk

en treedt het vulkanisme op den achtergrond, terwijl de vulkanen,

die er nog zijn, van de Westkust naar de Noordkust overgaan. Het

karakter van het land is dus hier : Eene archaeïsche en palaeozoïsche

onderlaag, in de hooggebergten vrij voorkomend ; in de lagere deelen

met eene bedekking van tertiair; beide hier en daar door oudere

en jongere vulkanische gesteenten bedekt. Uit de hoogte, waarop

nog jong tertiair wordt gevonden, blijkt dat de rijzingen en dalingen

zeer krachtig zijn geweest binnen een kort tijdsverloop. In den

tertiairen tijd bestonden er vele meerbekkens, die eerst in den

kwartairen tijd droog werden. Secundaire of mesozoïsche gesteenten

zijn schaarsch; in dat tijdvak moet dus bijna geheel Sumatra be-

stendig vastland zijn geweest.

Werkende vulkanen.

Het aantal werkende vulkanen is, voorzoover thans bekend, 14:

de Krakatau, Dempo, Kaba, Piek van Koerintji, Talang, Merapi,

Tandikat, Talamau, Sorik Merapi, Poesoek Boekit, Sibajak, Sina-

boen, Boer Tèlong en de Seulawaih Agam. Wellicht moet men

tot de werkende vulkanen nog rekenen het eiland Wè, waar nog

warme bronnen en solfataren voorkomen, benevens den Dolok Soe-

roengan, en den Geureudong (niet die benoorden den Boer Tèlong),

ruim 1800 M. hoog, in boven-Seunagan, in de Westelijke barisan

van Atjeh, welke volgens oudere berichten de eenige werkzame

vulkaan in Atjeh zou zijn. Verder behoort hiertoe de kleine Wa-

lirang in de Blalau.

De vulkanische gesteenten van Noord-Tapanoeli hebben zich slechts
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bij uitzondering als vulkaan gevormd, maar (laar is in enorme hoe-

veelheden magma opgedrongen, dat nu als een tot 700 M. dikke

laag '

4
van de oppervlakte der Noordelijke Bataklanden bedekt in

den vorm van tuffen ; aan de bovenzijde puimsteentuf, alle oudere

bergen bedekkend en door groote canons doorgroefd.

Kicartair.

De kwartaire gronden, van enorme uitgestrektheid langs de Oost-

kust, en in den venu van diluviale meerbodems en jong-vulkanische

gronden in het binnenland, zijn voor bouwgrond in den regel het

belangrijkst.

I > ngrond.

Hiertoe behoort ook tropisch veeti, eene grondsoort in plassen en

poelen ontstaan uit plantenresten, welke, door het water van de

huht afgesloten, niet geheel konden ontbinden. De voorwaarden

voor veenvorming zijn op Sumatra hier en daar aanwezig omdat

lange perioden van droogte ontbreken. In het cultuurgebied zijn die

„pajagronden" welbekend en geschikt bevonden voor den landbouw.

Vermoedelijk zijn er ook op de vlakke en hooge plateaux veenlagen

te vinden.

Bouwgrond.

Eerst door de verweering ontstaat uit de gesteenten bouwgrond.

De verweering is van zeer verschillenden aard door de verschillen

in karakter, structuur en helling der gesteenten en de verschillen in

klimaat. Vorst en felle zonneschijn in droge lucht veroorzaken hoofd-

zakelijk mechanische verweering of fijne verbrokkeling; regen en

plantaardige stoffen bewerken meer chemische verweering. De laatste

treedt op Sumatra op den voorgrond.

Van veel belang voor de geschiktheid als bouwgrond is ook de

hoeveelheid humus, uit gestorven planten ontstaan. En dan mag de

bodem niet te sterk hellen, zoodat de verweeringsproducten en de

humus niet worden weggespoeld en door de rivieren meegevoerd.

En ten slotte is de hoogte boven zee een belangrijke factor voor de

productiviteit van den bodem. Behalve dat de hooge streken moeilijk

toegankelijk zijn, kunnen door te weinig warmte vele cultures er

niet meer met voordeel worden uitgeoefend.
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Hoogtegrenzen der bebouwing en bewoning.

De bovengrenzen, waarop verschillende producten willen groeien,

zijn niet precies op een 100 M. na aan te geven.

De rijst is op zeeniveau 3 a 4 maanden na het uitplanten der

stekjes rijp; op 1200 M. hoogte duurt dit 6 a 7 maanden. De
hoogste rijstvelden komen wel tot 1500 M. voor, maar boven 1200 M.

zijn zij toch al zeldzaam. De klapperboom begint op 600 M. aan

productiviteit af te nemen en brengt het boven 1000 M. in den

regel niet meer tot rijpe vruchten. Mais is taai en groeit op alle

hoogten tot 1200 M.; tabak kan tot boven 2000 M. groeien, maar

wordt boven 500 M. zelden in het groot aangeplant. Aardappelen

en Europeesche groenten tieren krachtens hunne Noordelijke afkomst

alleen in de kou. Rubber kan ook groote hoogten verdragen; de

koffie floreert tusschen 300 en 1000 M.

Welk deel van Sumatra is nu bebouwd en tot hoe hoog gaan de

vestigingen der menschen? De laatste vraag is met eenige nauw-

keurigheid te beantwoorden: tot 1400 M. met plaatselijke uitzonde-

ringen; op zeer begunstigde plaatsen komen tot 1500 M. nog vaste

menschehjke nederzettingen voor. Enkele ladangs en afzonderlijke

woningen gaan nog hooger.

Op de eerste vraag kan men slechts met zeer speculatieve schat-

ting antwoorden: de bebouwde grond zal van 2'/
2

tot 3°/ van de

geheele oppervlakte van Sumatra beslaan. Er is plaats voor 20

maal zooveel menschen als er nu wonen, al moeten ook allen voedsel

van eigen bodem gebruiken. Er is geen reden om aan te nemen,

dat niet meer dan de helft van Sumatra's bodem voor ontginning

geschikt zou zijn.

Geschiktheid voor ontginning.

De oude leigebergten leveren bij verweering een gelen of grauw-

gelen klei- en leembodem van voldoende vruchtbaarheid, zooals op

Sumatra's Westkust blijkt.

De kalkgronden uit het primaire tijdvak zijn in den regel on-

vruchtbaar en onbebouwd; zelfs ontbreken, vooral in het Noorden,

de bosschen en nemen ilalang (Javaansch: alang-alang), glagah en

varens den bodem in beslag.
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Het tertiair vertoont zich in verschillende gedaanten. Als zand-

steen is het arm aan humus en zeer geaccidenteerd, zoodat de glosse

aarde te veel wegspoelt; over het geheel dus onvruchtbaar. In het

oerwoud is de bodem rijk genoeg om den aanleg van ladangs mo-

gelijk te maken. De afgebrande en daarna afgebouwde gronden

zijn evenwel onvruchtbaar en blijven liggen, dikwijls voorgoed ten

prooi aan de ilalang. Ook de andere tertiaire gronden zijn [in den

regel schraal, vooral in den vorm van lateriel, een bijzonder aan

de tropen en de sub-tropen eigen verweeringsvorm, kleiachtig, snel

uitdrogend, zeer arm aan humus; hoogstens geschikt voor veeweide.

Oude en jonge vulkanische gesteenten zijn zeer vruchtbaar en in

den regel ook niet te sterk hellend. Alleen de hoogere deelen der

vulkanen zijn voor bebouwing en bewoning ongeschikt. Het dichte

oerwoud klimt veel hooger tegen de vulkanen op dan tegen andere

gebergten, zelfs wel tot 3000 M. ; op nog grooter hoogte leven

struiken, grassen en mossen.

De diluviale vulkanische tuffen zijn uit hun aard vruchtbaar, maar

dikwijls door hunne structuur aan de bovenvlakte niet geschikt voor

bebouwing, tenzij in streken met overvloed van water en aan den

voet van bergen. Overigens zijn hier de diepe dalkloven voor rijst-

velden geschikt.

De oude meerbodems uit dit tijdvak zijn in den regel kostelijke

sawahvelden en goed bevolkte vlakke stukken in het omringende

gebergte.

Het diluvium en alluvium der kustvlakten, vlakke en lage rivier-

dalen en meeroevers vormen goede grond of zijn betrekkelijk gemak-

kelijk daartoe te maken. De jongste alluvia der vlakten aan de kust

zijn nog niet als bouwgrond te benutten door het zeewater en door

gebrek aan humus. De klei scheurt, wordt te hard en is niet rul.

23. De dierenwereld.

Het is al eene zeer oude opmerking, dat de dierenwereld in de

tropen, hoe overstelpend rijk ook in soorten en individuen, weinig

bijdraagt tot de karakterizeering van het landschap. De plantengroei

is te hoog en te overweldigend, het gezichtsveld te beperkt; de

dieren zijn te schuw en trekken zich terug in de wildernis; vele
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houden zich overdag schuil. Men kan jaren lang op Sumatra hebben

gereisd en toch nooit een tijger, een olifant, een neushoorndier of

een tapir in de natuur hebben gezien. Zoo is het ook geen wonder,

dat men van verschillende groote zoogdieren het bestaan op Sumatra

pas heeft leeren kennen en over andere nog in twijfel verkeert. Wat
de reiziger van het land ziet, is ten slotte toch maar een smalle

streep van het onmetelijke geheel. En waar een bergkam of een

• top een wijd uitzicht vergunt, schuilen de dieren nog weg achter

eene oneffenheid van den bodem, onder de boomen, in het lage

onderhout of in de ilalang. Men moet hen opzettelijk, wèl toege-

rust voor de jacht, op gunstige plaatsen en gunstige tijdstippen

gaan opzoeken.

Enkele der in het wild levende dieren maken eene uitzondering,

voornamelijk die, welke in troepen leven en op luidruchtige wijze

van hun bestaan doen blijken. Dieren, die men wèl waarneemt, zijn

verschillende soorten van apen, wilde varkens, vleermuizen, eek-

hoorns, herten, krokodillen, enkele vogelsoorten, speciaal moeras-

vogels, en vooral insecten.

Insectenplaag.

De kennismaking met de laatsten is niet van aangenamen aard.

Als de vermoeide reiziger des avonds in zijn in eene weinig be-

volkte streek gelegen pasanggrahan (logeerhuis) zijn lamp aansteekt

en wil gaan schrijven of wat uitrusten, bemerkt hij al ras, dat die

lamp alle insecten in wijden omtrek aanlokt. Tafel, papier, inktpot,

handen, gelaat, voeten, de ruimte tusschen kleeren en nek worden

heerlijke jachtvelden voor den entomoloog. Beesten van den on-

waarschijnlijksten vorm, kleur, plompheid en grootte laten zich

neervallen, dom en doelloos, maar vooral hinderlijk.

Het leven in de tropen is meer dan elders een strijd tegen de

insecten; tegen muskieten, w. o. sommige soorten van anopheles

als malaria-overbrengers de gevaarlijkste zijn; tegen de witte

mieren of termieten, groote vernielers, tegen welke slechts enkele

houtsoorten, w. o. djati, bestand zijn; tegen de zwarte mieren

van verschillende soorten, die letterlijk overal bij duizenden te

voorschijn komen ; tegen de venijnige kleine, roode vuurmieren en

de groote roode mieren, die nog pijnlijker steken en branden; tegen



104

wespenswermen, die zelfs het leven kunnen bedreigen en andere

schadelijke en onaangename insecten.

Lastig zijn ook op Bumatra een soort duizendpoot, welker beet

eene ontsteking en koorts kan veroorzaken, alsmede onder -de vele

bloedznigersoorten de kleine springbloedzuiger, die niet springt,

maar zich op het lichaam laat vallen en bij armen, hals en beenen

inkruipt. Het laatste dier loeft overal in de wildernis in groote

hoeveelheden en veroorzaakt bloedende plekken op de huid, maar

is overigens onschadelijk.

-had, lijk voor landbouw.

Van veel meer beteekenis zijn de vele dieren, die schadelijk zijn

voor den landbouw. Zij kunnen door misoogsten ware volksrampen

veroorzaken. De toevloed van allerlei ongedierte is eene ernstige

belemmering voor nieuwe ontginningen in onbebouwde streken.

Alvorens af te geven op de weinige energie van den landbouwer

inzake het ontginnen van nieuwe gronden dient men te bedenken,

dat het dikwijls voorkomt, dat juist een kleine, pas ontgonnen

akker het rendez-vous wordt van myriaden schadelingen, die in het

oerwoud leven, zooals olifanten, wilde varkens, ratten en muizen,

walang sangit (een vies ruikend insect, dat de rijpende rijstkorrels

uitzuigt) en vele andere, soms microscopisch klein. Ontginningen

op groote schaal of aansluitend aan groote sawah-complexen of be-

woonde streken bieden meer kans van slagen, omdat daarbij het

jachtveld voor het ongedierte veel grooter is.

Ook de bescherming tegen schadelijke vogels eischt van den

tropischen landbouwer onevenredig veel tijd, zorg en arbeid. Tegen

het rijpen van den oogst ziet men aan de hoeken der velden amu-

letten aangebracht, meestal stukken boombast of lontarblad, met

spreuken beschreven, om den oogst te beschermen tegen ongedierte.

Maar ook meer reëele middelen worden aangewend zooals lange

draden over het veld gespannen, voorzien van ruischende, kleppe-

rende en wapperende voorwerpen, samenkomende in een tijdelijk

loodsje, van waaruit de bewaker de vogels verschrikt. Ook vogel-

verschrikkers zijn niet onbekend op Sumatra.

De grootste vijanden van den klapperboom zijn de eekhoorn en

de klappertor. De eerste bijt gaten door den vezelbast en de dikke,
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harde vruchtschaal ; het water vloeit er uit; de noot valt af en

levert een nieuw gevaar, daar deze afgevallen, half met water ge-

vulde noten een geliefkoosde plaats worden voor muskietenlarven

en aldus aan de verspreiding van malaria meewerken. De groote

klappertor knipt langs eene rechte lijn de toppen der bladdeelen af

en legt hare eieren in de eindknoppen der stammen. De groote

larven voeden zich met de knoppen en de boom kwijnt weg. Ook

de oksels der doode bladeren herbergen veel vijanden van den

cocospalm. Voortdurend schoonhouden van de boomen en omgeving

is even noodig als de zorg voor eene goede wijze van cultuur der

boomen en goede bereiding van de copra. De bestuursambtenaren

en de landbouwadviseurs vinden een belangrijk deel van hun taak

in het toezicht houden op de aanplantingen der bevolking. Yooral

waar deze nog van geringe ontwikkeling is, is zij zorgeloos, denkt

zij niet aan de toekomst en laat zij Gods water over Gods akker

loopen.

Nuttije insecten.

Tegenover de vele schadelijke staan op Sumatra maar weinige

nuttige insecten.

Zijdeteelt heeft van oudsher bestaan in Atjeh, Palembang en de

Lampoengsche districten, maar is, zoo zij daar al nog bestaat, van

geringe beteekenis geworden. Bij het zijdeweven worden nu ge-

importeerde garens gebruikt. In de Gajö-landen wordt nog aan

zijde cultuur gedaan te Pegaséng en Böbasan; het gewonnen pro-

duct wordt verkocht. De zijderups wordt gekweekt op de witte

moerbeiboom (Morus alba).

Bijenwas is een „boschproduct" van eenig belang voor Sumatra.

Eenige primitieve bijenteelt ter verkrijging van honig en was van

verschillende bijensoorten wordt in de Lampoengsche districten be-

oefend, maar van meer belang is het inzamelen van wilde was en

honig, vooral in de Batak-landen en Midden-Sumatra.

Op de „wasboomen" oefent de eerste ontdekker eigendomsrecht

uit. De bijen kiezen die boomen, waar hun nesten het veiligst zijn;

zeer hooge, met gladden stam, horizontale takken en weinig para-

sieten. Aan zulk een boom hangen soms wel 30 a 40 nesten, elk
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1 M. breed, '

2
M. hoog en 3 cM. dik. Onder leiding van een

deskundige, een „pawang", onderneemt men in de duisternis het

gevaarlijke werk, onder het neuriën en uitspreken van formules,

dii' onheilen moeten afwenden, en met gebruikmaking van velerlei

gereedschap. Sterke bamboezen pennen worden in den bast geslagen

en met rotan bevestigd om tot ladders te dienen. De nesten, die

honig bevatten, werden apart behandeld. De honig wordt opgegeten

of als geneesmiddel gebruikt. De was vindt door tusschenkomst

van opkoopers zijn weg naar de havenplaatsen.

Fauna-grens van Volz.

Ihisschen de fauna van Noord- en van Zuid-Sumatra bestaat eenig

verschil, hieruit blijkend, dat van nauwverwante diersoorten de

een e op Noord-, de andere op Zuid-Sumatra voorkomt, en dat an-

dere dieren alleen in het Noorden of alleen in het Zuiden leven.

Zoo zijn b.v. alleen aan Noord-Sumatra eigen de mawas (Europeanen

noemen dezen aap orang-oetan = boschmensch), de neushoorn of

rhiaoceros; waarschijnlijk de babiroesa of het hertzwijn; de gaviaal

of snuitkrokodil ; terwijl alleen in Zuid-Sumatra voorkomen de tapir

of tjipan, eenige soorten van apen enz. Ook de vogelwereld wijst

verschillen aan tusschen Noord en Zuid. Volz meent, dat de grens

tusschen beide gebieden moet worden gezocht in de streek tusschen

Padang Lawas en Sibolga, waar men van kust tot kust kan komen,

zonder eene hoogte van 400 H. te overschrijden en langs eene

jong-tertiaire formatie. Hij meent, dat hier tot in het laatst van

den tertiairen tijd een zeestraat bestond, die Noord- en Zuid-Sumatra

scheidde, toen deze deelen reeds in hoofdzaak hunne tegenwoordige

fauna bezaten.

Pas ontdekte diersoorten.

Tot voor kort meende men, dat een drietal groote zoogdieren uit-

sluitend aan Celebes eigen waren: een baviaansoort, de Cynocephalus

niger; het hertzwijn of babiroesa en een antilope, de anoeang of

sapi alas.

Van de eerste twee dieren is het zeer waarschijnlijk, dat ze ook

op Sumatra voorkomen. Volz schoot op Zuid Pagei (Mentawei-
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eilanden) een grooten, zwarten aap, dien hij stellig voor dien ba-

viaan aanzag; het gedoode dier was echter onmogelijk in de wil-

dernis te vinden. Het hertzwijn schijnt ook op de Oostkust van

Sumatra voor te komen, te oordeelen naar de verzekering van een

Europeeschen jager en een schedel, op de Oostkust in Volz' bezit

geraakt.

Op Sumatra komt ook eene antilope voor, de berggeit-antilope of

kambing hoetan; volgens Snouck Hurgronje (Gajö-land, bl. 57)

heet dit dier in de Gajö-landen „noang". Het leeft op bergen en

hoogvlakten en is schuw en nijdig van aard.

Een ander pas ontdekt dier is de gaviaal of langsnuitzoetivater-

h'ol-odil, in Serdang gevonden, terwijl men meende dat hij alleen

op Borneo voorkwam.

Apen.

Het is nog niet lang geleden, dat het bestaan van de mawas op

Sumatra bekend is geworden. Hij komt in twee variëteiten voor;

de gewone mawas is roestkleurig en het mannetje is gekenmerkt

door een snor en bakkebaarden ; bij de chocolade-kleurige mawas

koeda krijgt het oude mannetje buitengewoon groote wangkwabben

er dergelijke kwabben aan keel en borst. De mawas koeda is ook

sterker, logger en woester. Beide soorten komen op Noord-Sumatra

voor, zoowel in de oerwouden der laagvlakte als hoog in het ge-

bergte. Hun gewone manier van gaan is op de achterpooten, de

voorpooten op de wijze van krukken als steun gebruikend. Zij kunnen

echter ook wel alleen op de achterpooten loopen en balanceeren

dan met de voorpooten omhoog gestrekt.

Ook de staartlooze siamang, een gibbonsoort, kan zich op dezelfde

wijze bewegen, doch hij balanceert met zijwaarts gestrekte armen.

Van deze siamang's zijn drie soorten op Sumatra bekend. Zij zijn

de groote schreeuwers van het bosch; de groote keelzakken ver-,

sterken het geluid, dat men wel een uur ver kan hooren. De

siamang's leven streng monogaam, maar niet bij troepen. Wel ziet

men meermalen eenige gezinnen bij elkaar.

Talrijk zijn de apensoorten op Sumatra; wij noemen nog de

makako-soortan (Mal. kera) of meerkatten; de zwijnsaap (Mal. beroek),

dien men africht voor het plukken van klappernoten ; verschillende
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soorten van thnikapoi, als hefaeng on simpei en eenigo halfapen

(koekang).

Kafong's.

Even talrijk zijn de vleermuizensoorten op Sumatra. De meest

bekende is wel de kalong of vliegende hond, een schadelijke vruchten-

eter. De dieren wonen in de bergen en vliegen 's avonds naar de

tuinen in de vlakte. Merkwaardig zijn hunne dagverblijven. Aan

één bepaalden boom, soms midden in een dorp, hangen zij zich aan

den vrijstaanden teen der achterpooten op aan de takken. Het is een

mal gezicht, zoo'n kale boom, met wel een duizend groote vleer-

muizen daaraan hangend.

Tijgt r.< < i) wilde zwijnen.

De koningstijgers zijn in sommige streken zeer talrijk en komen

over heel Sumatra voor. Over het geheel zijn zij nuttige dieren te

noemen: zonder hen zou de landbouw nog veel meer schade onder-

vinden van de tallooze wilde zwijnen, brutale beesten, die zich snel

vermenigvuldigen. Als de tijger oud wordt en niet vlug genoeg

meer is om wilde varkens, herten of apen te vangen, moet hij zich

vergenoegen met dood aas of met den minder weerbaren mensch.

Zulk een „man-eater" verspreidt dan een tijd lang veel schrik in

de streek, ja wordt eene belemmering voor het maatschappelijk

verkeer.

Verschillende watersoorten komen voor op Sumatra; evenzoo de

honig- of kokosbeer (biroeang), een schadelijk dier, soms ook wel

menschen aanvallend en levend in de boomen. Een bijzondere soort

van wilde varkens, grooter van stuk en met langer snuit dan de

gewone, zijn de nangoei in de O. kuststreken van Zuid- en Midden-

Sumatra.

Krokodil.

Veel gevaarlijker voor den mensch dan tijger of beer zijn de

krokodillen (boeaja), die tot ver boven in de rivieren, maar hoofd-

zakelijk aan de mondingen van deze leven. Het is onbegrijpelijk,

hoe lichtzinnig Inlanders zijn op de plaatsen aan kust- of rivieroever,

waar krokodillen zijn gesignaleerd. Men vreest hen veel minder dan

de tijgers, die op Sumatra veel minder menschelijke slachtoffers

eischen. De loerende krokodil sleept menigen bader mee, of haalt



109

zelfs menschen uit een vaartuig, als deze zich daar te slapen leggen.

De lijken zijner slachtoffers brengt hij naar een afgelegen plaats

om die soms veel later pas te verslinden.

Dikhuidigen.

Behalve de varkens behooren tot de Sumatraansche dikhuidigen

de olifant, de rhinoceros en de tapir. De olifant komt op heel

Sumatra voor, het talrijkst in het Noorden en in Palembang. Zij

leven in kudden, die groote tochten ondernemen, daarbij vlug klim-

men en draven kunnen, en groote verwoestingen aanrichten onder

de aanplantingen. In Palembang zijn beroeps-olifantenjagers ; het

ivoor wordt daar ook verwerkt tot jasknoopen, knoppen voor wan-

delstokken e. d. g. Af en toe zijn wel eens Sumatraansche olifanten

getemd en voor het sleepen van boomen uit het bosch of het berg-

opwaarts trekken van zware lasten gebruikt. Zij schijnen dus voor

temming en africhting geschikt te zijn, terwijl daarentegen proeven

met Britsch-Indische olifanten onder hun eigen kornak's op Sumatra

op niets uitliepen.

Yan den neushoorn (badak) zijn twee soorten bekend, die met

één en die met twee horens op den neus. De eerste komt ook op

Java voor. Evenals de olifanten zijn zij dikwijls in letterlijken zin

padbereiders voor den mensch in de ondoordringbare wildernissen.

Zij leven in paren en schijnen in hun blinde woede voor den hen

belagenden mensch gevaarlijk te zijn. Zij worden gevangen inkuilen

of gedood door het steken van scherpe messen in de nauwe, diep

uitgetreden boschpaden naar hun drinkplaatsen. De hoorn op den

neus, de „tjoela badak?\ is kostbaar als amulet en als geneesmiddel.

Bij Javanen en Maleiers wordt de afgeschrapte stof gebruikt tegen

slangen- en dollehondsbeten, plantaardige vergiften, schorpioensteken,

schurftachtigen huiduitslag en andere kwalen. De huid wordt in reepen

gesneden en als zweep gebruikt.

De tapir (Mal. tjipan) ziet er uit als een zeer groot wild varken

met enkele trekken van den olifant, o. a. een snuit van l
1

/, d.M.

lengte. Hij is kleiner dan de rhinoceros en zeer schuw, dom en

zachtaardig. In Zuid-Sumatra heet dit dier tenoek.

Andere dieren.

Wij besluiten met uit de overrijke fauna van Sumatra nog enkele
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dieren te noemen, welke voor dit eiland van beteekenis zijn. Zoo

noemen wij onder de herkauwers de verschillende soorten van dwerg-

herten (Mal. pelandoek, kantjil). Deze fraaie, tengere diertjes spelen

in de litteratuur van vele Inlandsche volken een groote rol om hun

slimheid, gelijk Eteinaeri de Vos in onze Middeleeuwsche letterkunde.

I».' vüchotter (Mal. barang) en de leguaan (Mal. biawak) leven in

holen aan de rivieroevers. De leguanenhuiden hebben handelswaarde.

Onder de insecteneters noemen wij eenige soorten van spitsmuizen

en de toepai^ welke laatste op boomen leeft en in uiterlijk en levens-

wijze veel van den gewonen Indischen eekhoorn of klapperrat weg

heeft en er dan ook gewoonlijk mee wordt verward.

Knaagdieren zijn in het Indische faunarijk niet talrijk ; behalve

de nkhoorns, ratten en muizen behoort hiertoe het stekelvarken (Mal.

landak), met zijn fraaie, lange en scherpe pennen op den rug, en

de vliegende maki, die een huidplooi heeft, welke hij als valscherm

kan gebruiken.

Van de tandarme dieren komt op Sumatra voor het schubdier

(Mal. tenggiling).

De schildpadden en hagedissen zijn talrijk. De vliegende draak

(Mal. tjêtjak terbang) is een heel teer hagedisje met een valscherm,

dat het in staat stelt zeer wijde sprongen te maken.

Onder de vogels zijn merkwaardig: de wevervogels (Mal. témpoea),

die zeer groote, kunstige nesten weven, waarvan er soms twintig

aan één boom hangen; de neushoornvogels (Mal. boeroeng anggang)',

de argusfasant (Mal. koeau)\ de divergpauw (Mal. merdk)\ eenige

soorten van patrijzen (Mal. kepoejoek), als vechtvogels tot spel ge-

bruikt; vele soorten van duiven, waaronder de balam als vechtduif

en de ketitiran als amulet (djimat) gehouden worden. De laatste

vogel is „bertoeah", met bovennatuurlijke macht begaafd, en vooral

bij de Minangkabauers geliefd en vertroeteld.

Vele uilen en valkemoovtvn verrichten nuttig werk, maar zijn ook

wel eens schadelijk door zich jonge kuikens of kleine huisdieren

tot prooi te kiezen.

In sommige waterrijke streken worden meer eenden dan kippen

gehouden; als voedingsmiddel voor de Inlanders zijn op Midden-

Sumatra de eenden met hun eieren belangrijker dan de laatste.



111

De zwaluwsoort, die de eetbare vogelnestjes levert, komt ook op

Sumatra voor, doch de opbrengst der nesten is veel minder dan op Java.

De talrijke slangen, waaronder ook vergiftige soorten voorkomen,

beangstigen in hooge mate de verbeelding, doch op Sumatra is het

aantal hunner menschelijke slachtoffers betrekkelijk gering en haalt

niet bij dat in Britsch-Indië. De grootste soort is de niet-vergiftige

python (Mal. oelar sawa), een zeer nuttig dier, dat 10 M. lang kan

worden. Zijn hoofdvoedsel bestaat uit de zoo schadelijke veldmuizen

en ratten. Het vleesch is zeer goed eetbaar en wordt door de minst

beschaafde stammen op Sumatra ook wel gegeten.



V. DE VOLKEN VAN SUMATRA.

Jh onbeschaafd stammen.

II 't onderzoek naar de afkomst en de verschillende vermengingen

der elementen, welke de tegenwoordige bevolking van Sumatra

samenstellen, is wel een der moeilijkste taken, waarvoor de volken-

kunde wordt gesteld. Sumatra is een deel eener verbrokkelde eilan-

denwereld, nabij een groot en dicht bevolkt vasteland gelegen; van

verschillende zijden konden in voorhistorische tijden gemakkelijk

immigranten binnendringen en zich met de autochtonen — zoo deze

er waren — vermengen of deze naar minder toegankelijke streken

terugdringen. De eenmaal op Sumatra gevestigde volken hebben zich

ook weer verplaatst en nieuwere samensmeltingen te weeg gebracht.

Onderlinge oorlogen, slaven- en vrouwenroof, het binnendringen van

het Hindoeïsme en later van den Islam maken het onderkennen der

oorspronkelijke elementen nog moeielijker. De gewone hulpmiddelen,

om de afkomst en de samenstelling van een volk te verklaren, laten

den ethnograaf op Sumatra meer nog dan; elders in den steek.

Omtrent de lichamelijke kenmerken zijn de gegevens zeer schaarsch.

De taal is overal een tweede-rangs hulpmiddel geweest voor de her-

kenning der verwantschap van verschillende volkeren en op Sumatra

is het aantal individuen, dat de gouwspraak liet varen voor eene

meer algemeen gebruikte taal — het Maleisch der Mohammedanen

in de eerste plaats — zeer talrijk. De overleveringen der bevolking

mogen een kern van waarheid bevatten, zij zijn toch geen betrouwbaar

materiaal ter onderscheiding van bevolkingselementen. Die primitieve

historie-beschrijving mist het begrip der getallen en verhoudingen.

Het denkbeeld eener langzame evolutie is haar vreemd
;
groote, doch

geleidelijk plaats grijpende, veranderingen worden gedacht als het
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gevolg van ééne groote gebeurtenis, als het werk van één legen-

darisch persoon.

Binnen het bestek van dit werkje kan geen melding worden

gemaakt van alle verschillende meeningen en gissingen, uitgespro-

ken omtrent den oorsprong van Sumatra's bevolking.

Wij beperken ons tot het opnoemen der volken, die tegenwoordig

Sumatra bewonen en onderscheiden daarbij een groep volken, op

zeer lagen trap van ontwikkeling staande en meer en meer zich

oplossend in de omringende volken; verder de Maleiers (dit woord

hier in engeren zin genomen) en de Bataks, Atjehers en Lampoengers.

Uitdrukkelijk zij gezegd, dat met deze groepeering geene indeeling

naar de afkomst is bedoeld.

De kleine bergstammen, reeds bij de behandeling hunner land-

streek genoemd, (Semindo's, Pasoemah's, Redjang's, Gajö's en Alas-

sers), worden hier niet weer behandeld.

Primitieven.

Tot deze groep rekenen wij eenige resten eener oude bevolking,

diep in het binnenland en op enkele plaatsen aan slecht bewoonde

zeekusten gevestigd, staande op zeer lagen trap van beschaving,

primitief en ellendig levend, zich slecht voedend, geheel afhankelijk

van de hen omringende natuur. Zij bewonen de ongunstigste deelen

des lands en zijn wellicht uit de betere landstreken verdrongen door

hooger staande volken. Men weet niet of en in hoeverre zij eene oudere

bevolkingslaag vormen, dan wel van eenzelfden stam zijn als hooger

staande naburige volken, doch door de ongunst en afgelegenheid

hunner woonplaats in ontwikkeling achtergebleven.

Het getal dezer primitieven is gering en nog steeds afnemend.

Het is een vaste regel, dat eene zeer onbeschaafde bevolking niet

aanmerkelijk in aantal kan toenemen, en, waar zij door hooger staande

volken wordt omringd, in aantal afneemt. De hulpmiddelen voor haar

levensonderhoud zijn zeer beperkt. Verder wordt de vermenigvuldi-

ging tegengewerkt door slechte voeding, vroegtijdige verzwakking

en veel ziekten, ook wel door misstanden van seksueelen aard. Eene

epidemie richt meermalen groote verwoestingen aan onder het men-

schenmateriaal. Vroeger verminderde het getal ook dikwijls, doordat

8
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naburige volken invallen dedeti om slaven en slavinnen te rooven.

Bij deze tochten vonden ook velen een ontijdigen dood, hetzij door

een gedwongen vlucht naar streken zonder voedsel, hetzij dat zij in

den roofaanval zelve werden gedood.

Beu krachtiger werkende oorzaak voor hnn geringheid in getal

is. dar zij in de omringende hoogere volken opgaan. Die overgangen

zijn weliswaar individueel, doch zij hebhen voortdurend plaats. Het

overgaan tot don Mohammedaansrhen godsdienst is voor hen het

overgaan tot het andere volk; „masoek Islam" is synoniem met

„masoek Melajoe", ingaan tot den Islam is ingaan tot het Maleische

volk. Die overgang tot den Islam bestaat in weinig meer dan het

nalaten van het eten van varkens- en slangenvleesch, doch de vol-

gende generatie's assimileeren zich aan de nieuwe omgeving en zijn

geen slechter of beter Mohammedanen dan de lieden van het volk,

dal hen absorbeert.

De omwonende volken weten weinig reëels van hun primitieve

huren af en fabelen er lustig op los, als men hen naar dezen vraagt.

Zij zien met diepe minachting op hen neer. Ook wanneer deze

primitieven zich onder hen vestigen, blijft het brandmerk hunner

afkomst nog lang op hen rusten en worden zij door allerlei kleine

vernederingen eraan herinnerd, dat zij van een minder soort zijn.

De Koeboe's.

De Koeboe's wonen in de gedeeltelijk moerassige streek tusschen

de Moesi, de Kawas, de Tembesi en de Batang Hari. Door de in-

voering van ons direct bestuur in hun land is een einde gemaakt

aan hunne uitbuiting door de omwonende Maleische hoofden, die

elkaar om der wille van het voordeel de exploitatie dezer primi-

tieve menschen betwistten.

Yan de Palembangsche Koeboe's bezitten wij eene uitvoerige en

levendige beschrijving door den controleur Van Dongen '). „Zij ge-

„nieten een leven van stil, indolent, apathisch vegeteeren, gepaard

„gaande met een berustend fatalisme, dat hen ten eenenmale on-

Ij Bijdragen tot de T. L. en Volkenkunde van N. I., Deel LXI1I, blz. 181—337

I 1910) en Deel LXVII bl. 73—410 (1912).
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„vatbaar doet zijn voor een zekere drift om hun maatschappelijke

„positie te verbeteren". „Zij houden krampachtig vast aan hun

„oude, luie bestaansmiddelen, die hun steeds minder opleveren, dan

„wel ongeëvenredigd weinig inkomsten bezorgen om hiermede aan

„hun grootere levensbehoeften te voldoen, waarmede zij door den

„vreemdeling bekend werden, zooals het eten van rijst, het zich

„kleeden enz. Wars van allen vooruitgang, accepteeren zij gretig

„de producten van meer beschaafden. Dit maakt velen van de

„Koeboes, bij wie leugen en diefstal eens onbekend waren, tot ge-

„wikste en onbetrouwbare personen in transactie's met niet-Koeboes

:

„zij degenereeren door hun conservatisme, willen ze niet van honger

„omkomen. Zullen deze lieden het in den ongelijken strijd moeten

„afleggen, hoe dan ook, het andere overgroote deel der Koeboe lost

„zich zeer langzaam, doch geleidelijk, steeds meer op in het Ma-

„leische ras, hoewel met vooringenomenheid; en binnen afzienbaren

„tijd zal het nageslacht der huidige Koeboes wondere verhalen op-

„disschen van zijn heidensche voorouders, die eens als boschmenschen

„dit land bewoonden".

Tot voor een 25-tal jaren had een hoogst eigenaardige ruilhandel

plaats, waarbij Maleische handelaars rijst, zout en kleedingstukken

inruilden voor boschproducten, zonder dat zij ooit een Koeboe te

zien kregen. Toen het Gouvernement in Palembang het heft in

handen kreeg, werden „djenang's" aangesteld als tusschenpersonen

tusschen Gouvernement en Koeboe's. Zij inden de belastingen in

natura (was, rotan en hars). Deze djenang's knoeiden steeds en zijn

nu door gewone, Inlandsche bestuursambtenaren, doesoen- en marga-

hoofden, vervangen.

Sedert 1898 begon in hun land de petroleum-exploitatie en werd

eene pijpleiding voor ruwe petroleum naar Pladjoe gelegd; daardoor

leerden de Koeboes met geld omgaan, waarvan zij vroeger niets

wilden weten.

De Bosch-Koeboe's zijn nu goedschiks of kwaadschiks in doesoens

vereenigd en geregistreerd. In 1907 waren er in Palembang 3187

Koeboe's in 5 marga's. Physiek zijn ze een minderwaardig type,

vooral de vrouwen. De meesten zijn nu, althans in naam, tot den

Islam overgegaan, doch het nalaten van onrein eten is voor hen
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meestal een te zware proef. Van alles eten rij : knollen, aardwortels,

vruchten, wonnen, insecten, slangen, hagedissen, krokodillen, leguanen,

herten, varkens, apen, visch, Bohildpadden. Of het vleesch in staat

van ontbinding verkeert, doet er weinig toe en de bereiding is meer

dan primitief.

In de Rawas is hun taal afwijkend van het Maleisen, waar-

schijnlijk vermengd niet het Redjangsch ; hoe meer men beneden-

strooms komt. hoe zuiverder het Maleisen wordt. Onder de jongere

ELoeboe'fl i> het Redjangsche rêntjongschrift vrij algemeen bekend

en wordt dit gebezigd om minnebriefjes te schrijven op bamboe,

plankjes of papier.

In het vangen van groot wild zijn zij zeer bekwaam.

Onderling hebben de Koeboe-stammen weinig gemeenschap met

elkaar. De echte bosch-Koeboe's hebben slechts de meest primitieve

hutten van ruw hout en bladeren en kunnen zich als echte bosch-

menschen van het woud voeden en zich aan de aanraking met

vreemden onttrekken. Malims fungeeren als sjamanen; door dans

en muziek in extase gebracht, zijn zij bemiddelaars tusschen geesten

en mensehen en genezen zieken.

Velen lijden aan huidziekten van verschillenden aard. Hun dooden

worden begraven of in lijkenhuisjes achtergelaten in het bosch. Het

volk is klein en ineengedrongen van gestalte en heeft veelal lang

gekroesd haar.

De Djambi'sche Koeboe's aan de Bahar maken flinker indruk; de

mannen zijn groot van postuur; de vrouwen blanker en knapper.

Oeloe's.

De orang Oeloe in Klein-Mandailing zijn allen Mohammedanen en

geenszins zoo onbeschaafd als de naburige Loeboe's. Er is geen reden

om hen met deze te vereenzelvigen. Het is wel bijna zeker, dat zij

eenvoudig achterlijk gebleven Minangkabauers zijn, afkomstig van

Raö. Zij volgen het matriarchaat, evenals deze. Dezelfde drie soekoes,

waarin zij verdeeld zijn, vindt men nog terug in RaÖ. De taal is

Minangkabau'sch met eenige dialectische wijzigingen. Bij het in-

stellen onzer administratieve bestuursindeeling zijn zij pas van Raö

gescheiden en bij Mandailing gevoegd.
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Loeboe's.

Eene samenhangende en recente beschrijving der Orang Loeboe

in Mandailing is geleverd door den controleur J. Kreemer '). Er

zijn ook nog enkele kleine vestigingen van Loeboe's in Padang

Lawas, nabij de Boven Beroemoen, dus aan de andere zijde van de

barisan tusschen Mandailing en Padang Lawas. De Mandailingsche

Loeboe's, ten getale van ruim 1700 zielen, wonen in verspreide

ladangwoningen, vereenigd tot een 11-tal gehuchten (pagaran) Noord,

Noordoost en Zuidoost van Panjaboengan. Naar hun afkomst kan

slechts worden gegist. „Hun taal is een mengelmoes van Mandai-

lingsche, Maleische en andere (?) woorden". Vroeger waren zij schat-

plichtig aan (geen slaven van) de radja's van Kota Siantar, een

dorp nabij Panjaboengan. Zij leven zeer schamel, zijn buitengewoon

onzindelijk, veel met afzichtelijke huidziekten behept en geven een

onaangenamen geur af. Van water hebben zij een afkeer; zij ver-

mijden het zelfs hun krotten bij rivieren te bouwen. Zij worden

beschreven als lui, onverschillig, zorgeloos, schuw, bedeesd, onbe-

trouwbaar in hun aanraking met vreemden, conservatief, gehecht

aan hun grond en oude gewoonten. De Islam heeft slechts langzaam

ingang bij hen gevonden; zij zijn dan ook alleen Mohammedanen

in naam. De meisjes worden nooit besneden ; van de jongens slechts

enkele en dan naar ouden trant door incisie. Heel zelden ook nemen

de jongens deel aan het godsdienstonderwijs ; op de Gouvernements-

school gaat er niet een. Zij eten allerlei vleesch, dat het bosch

oplevert: muizen, kalongs, apen, larven van wespen en zoo mogelijk

ook varkensvleesch, hoewel het houden van tamme varkens door

den invloed van den Islam tot het verleden behoort. De hoofdvoe-

ding was vroeger maïs, tegenwoordig rijst en maïs vermengd. Allen

zijn verzot op het drinken van toewak (gegist sap van de enaupalm)

en het rooken en pruimen van tabak. Bijzonder handig zijn zij in

het klimmen. Als klapperplukkers verdienen zij een goed daggeld

in de klappertuinen van Mandailing en tot zelfs in Raö.

Tot voor kort droegen zij alleen kleeding van boomschors; nu

1) Bijdr. T. L. en V.v.N.I. Dl. 60 afl. 3 (1911). De Loeboe's in Mandailing
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dragen zij katoentjes, die nooit gewassohen worden, zóó lang tot de

laatste vellen er afvallen.

Ze gebruiken l>jj al hun geestelijke armoede toch veel spreuken

en aardige raadsels. Het nationale wapen is het blaasroer (oltop)

met gifpuntige pijltjes. Door hun bijzondere vaardigheid in het

gebruik van het blaasroer, verdienen zij elders geld bij klapper-

planters voor het dooden van eekhoorns.

Mannen en vrouwen anmseeren zich 'savonds en 's nachts bij een

zeer primitief muziekinstrument met het zingen van pantoens; het

reciteeren van verhalen geschiedt alleen door mannen.

Hun Btaminrichting is patriarchaal; ze zijn evenals de Mandai-

Lingers in marga's verdeeld. Het eten van aarde (tanah ampo) door

zwangere vrouwen, ook wel elders voorkomend, is bij hen het meest

algemeen.

De bruidschat is zeer laag, doch de jonge man moet vóór en na

het huwelijk zijn schoonouders dienen. Schaking kennen zij niet als

huwelijksvorm, doch wel het naik-huwelijk en het leviraats-huwelijk

(zie § 30).

De naburige Mandailingers verachten hen diep, doch vreezen hen

tevens omdat hun „dotoe's" (priester, heksenmeester en geneesheer)

bijzonder bekwaam zijn in het vervaardigen van onheilbrengende

fetiesen (zie § 31). Sawahbouw is hun onbekend; behalve van ladang-

bouw leven zij van het zoeken van boschprodnkten en eenige pri-

mitieve exploitatie van timmerhout.

Rajat Banaan.

Enkele overblijfselen van een vroeger talrijker primitief volk

bestaan in Siak. De orang Akit wonen aan de monding der Siak-

rivier en op het eiland Roepat; de orang Laoet in de streek der

Kam par- en Reten-monden ; de orang Oetan en Rawa (bosch- en

moerasmenschen) op de kust-eilanden van Siak ; de Sakai in de

moerassen van Mandau en Rokan; de Talang aan de Mandau en

tusschen de Siak en de Kampar.

De orang Akit leven gedeeltelijk in hun vaartuigen, zijn zeer

bedreven in het vangen van de nangoei, een groot wild varken; de

orang Laoet (zeemenschen) zwerven in hun vaartuigen tot op verre
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kusten rond en hebben slechts enkele schuilplaatsen aan den wal

;

de orang Oetan, Rawa en Sakai volgen het matriarchale familie-

stelsel en leverden vroeger bepaalde producten aan den Sultan

van Siak.

De orang Talang heeten ook wel orang Mamak om hun matri-

archale instellingen (de mamak is de man, die gezag uitoefent over

de bewoners van één huis) en zouden vroeger het half-legendari-

sche rijk van Gasip hebben gevormd, geheeten naar eene rivier

Gasip, zijrivier van de Siak.

Zij zijn talrijker en meer ontwikkeld, beoefenen den ladangbouw

en noemen zich afstammelingen van Minangkabauers. De meesten

zijn tot den Islam overgegaan ; wellicht zijn zij thans allen in naam

Mohammedanen en is er niet veel overgebleven van wat hen

vroeger als eene aparte klasse van de omringende bevolking onder-

scheidde.

§ 25. Maleiers.

De Maleiers vormen de talrijkste groep der bewoners van Sumatra;

hun getal aldaar is te stellen op ruim 3 millioen. Het is waar-

schijnlijk, dat zij afkomstig zijn uit Achter-Indië en over het schier-

eiland Malaka en den Riau-archipel op Sumatra zijn gekomen,

waar zij eene oudere bevolkingslaag gedeeltelijk verdrongen, ge-

deeltelijk in zich opnamen.

Onderscheiding in Riouiv- en Minangkabau-Maleiers.

Naar taal en adat vallen zij al dadelijk te onderscheiden in

Riausche of Djohorsche of Kust-Maleiers en Minangkabausche of

BinnenlandseJie Maleiers, welke elk op Sumatra op eene sterkte van

l'/.> millioen zielen zijn te stellen. De Maleiers (in engeren zin: de

menschen van Malaka, Riau-Lingga en het grootste deel van Su-

matra, alles met de noodige uitzonderingen) zijn het sterkst emi-

greerende volk, het meest rustelooze ras ter wereld. Het trekt

overal heen, sticht koloniën, verlaat die soms weer; dringt zijn taal

op aan andere volken, zoodat het Maleisch de algemeene verkeers-

taal is geworden in heel Indië, maar heeft van het stamland nog

geen tweede Java kunnen maken in bevolkingsdichtheid, hoewel

hunne beschaving niet jonger, hun vruchtbaarheid niet kleiner, hun
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land niet minder geschikt is voor mensohelijke vestiging dan dat

dor Javanen.

In Hoofdstuk VII komen we op dit punt terug. Thans valt er

alleen op re wijzen, hoe door de vele migratie op Sumatra zoo

moeilijk scherpe grenzen zijn aan te wijzen voor de woonplaatsen

dor verschillende volkon.

Onze onderscheiding der twee volken berust op taal en adat; de

eerste groep dan spreekt het Riau'sch of Djohorsch Maleisch en

volgt de patriarchale verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht-inzet-

lingen; de tweede spreekt het Minangkabausch Maleisch en houdt

zich aan het exogaam-matriarchaat als grondslag van de stamvor-

ming en wat daaruit voortvloeit. (Zie § 28—30).

Het laatste verschilpunt levert voor onzen tijd nog het scherpste

onderscheidingskenmerk. Het is echter waarschijnlijk, dat dit ver-

schil van later datum is. De beide groepen hebben in andere op-

zichten zooveel overeenkomst met elkaar, dat men dit verschil in

de regelen van de stamvorming en het erfrecht niet kan beschouwen

als oorspronkelijk en gegrond op verschil in afkomst. Bij beide

volken vindt men trekken, die aan het systeem van het andere

volk herinneren; waar men bij de patriarchalen sporen van het

matriarchaat vindt, kan men die beschouwen of als relicten van een

vroegerèn toestand óf als accommodaties om de gevolgen van het

patriarchaat te verzachten; evenzoo vindt men bij de matriarchaten

enkele patriarchale trekken, die op dezelfde manieren kunnen wor-

den verklaard.

Hegemonie van het Maleisch over de Inlandsche talen.

Het idioom, door de eerste groep gesproken, wordt Riau'sch of

Djohorsch Maleisch genoemd naar het tegenwoordige dialect van de

bewoners der Riau-eilanden, eigenlijk dat van Djohor, het oude

rijk aan de Zuidpunt van het schiereiland Malaka, dat door Raffles'

optreden bij de stichting van het nieuwe Singapoera nieuwe be-

teekenis kreeg. Een antieke, nog niet geheel vergeten naam voor

het Maleisch is : „Djawi".

Het is dit idioom, dat de algemeene verkeerstaal is geworden in

Ned.-Indië. Dit was al zoo bij de komst der Portugeezen in Oost-

Indië. De Maleiers waren toen dus reeds zeevaarders en kolonisa-
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tors door heel Indië; niet hun getal zal vermoedelijk aan hun taal

die overheerschende positie hebben verschaft, maar wel hun alge-

meene verspreiding en de klare gemakkelijkheid van die taal. Bo-

vendien was het de taal van het rijk Malaka en diende het als

voermiddel eener vrij belangrijke litteratuur.

Men heeft het Maleisch „het Italiaansch van het Oosten" genoemd.

Dit Italiaansch wordt echter in het Oosten wel erg mishandeld.

Het kan ook niet anders; het is de lingua franca geworden van

menschen van de meest verschillende rassen en talen en de juiste

woordschikking en woordvorming, de zuivere uitspraak en het zui-

vere idioom moeten deerlijk in de knel komen in zooveel uitheem-

sche monden.

In sommige deelen van Indië, Batavia, de Molukken, de Mina-

hasa bijv., heeft het Maleisch een geheel eigen kleur gekregen.

Europeanen verhaspelen het Maleisch het meest; een paar honderd

woorden Maleisch of wat daarvoor doorgaat, zonder regel in de

plaatsing der woorden en zonder gebruik der affixen, vormen de

taai-bagage, waarmee de meeste Europeanen hun Indische carrière

doorloopen. Men spreekt van dat taaltje wel als pasar-Maleisch,

kazerne-Maleisch of brabbel-Maleisch.

Nadat scheepvaart en handel het conventioneele Maleisch in Indië

algemeen hadden gemaakt, kreeg het achtereenvolgens als ambte-

lijke taal, zendingstaai en onderwijstaal nog meer verbreiding en

prestige.

Maleisch als zendingstaai.

Het is zeer eigenaardig, dat het Maleisch in gelijke mate de

propaganda van den Islam en die van het Christendom heeft ge-

diend. Voor zoover de Molukken, de Minahasa, Roti en Savoe ge-

kerstend zijn, is dit geschied door middel van het Maleisch. Op

Sumatra zelve, en ook op Borneo, waar de groote meerderheid der

bevolking Maleisch spreekt en van Maleische afstamming is of heet

te zijn, ging de hegemonie der Maleische taal vroeger gepaard met

het winnen aan invloed van den Islam. Maleisch leeren spreken,

Maleier worden, Mohammedaan worden, dit waren naar het begrip van

Dajaks, Bataks, Redjang's, Pasoemah's enz. dingen, die in oorzakelijk

verband stonden, drie schakels van één keten. De Maleiers hebben
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van alle Indische volken ongetwijfeld het moest gedaan aan de ver-

breiding van den Islam in [ndië, door hun taal, hun scheepvaart,

hun handel, linn huwelijken met vreemde vrouwen en door recht-

streeksche propaganda. Bet Maleisch is ook met het Atjehsch de

eenige Indische taal. die haar onde Indische alphabet voor de van

de bekeerden overgenomen Arabische karakters heeft laten varen.

Alle andere Indische talen, voorzoover zij schrift en geschreven

litteratuur bezitten, bedienen zich van Oud-Hindoesche alphabetten.

Vuur het Maleisen is van regeeringswege een vast stelsel van

transscriptie in ons Latijnsch karakter vastgesteld, hoofdzakelijk

voer Bchoolgebruik. Het streven is zoo veel mogelijk het Latijnsche

schrift voor de Inlandsche talen in gebruik te nemen. Buiten Su-

matra heeft het Latijnsche karakter dan ook de overhand boven

het Arabische.

Op Ambon zijn de landstalen verdwenen voor het Maleisch; in

de Minahasa, op de Sangi- en Talaoer-eilanden is een dergelijk

proces reeds ver gevorderd; op andere eilanden in het Oosten van

den archipel is de Christelijke bevolking tweetalig en spreekt zij

Maleisch naast de landstaal; overigens is de eenigszins ontwikkelde

bevolking in geheel Indië eveneens tweetalig. Weliswaar is dat

Maleisch buiten het stamland der taal middelmatig, slecht of zeer

slecht, doch meerdere ontwikkeling leidt toch steeds, vooral door

den invloed der scholen, in de richting van het zuivere Maleisch.

Het iSTederlandsch treedt pas in den laatsten tijd meer en meer

in de plaats van het Maleisch als beschavings- en ontwikkelings-

factor.

Minangkdbausch dialect.

Het Minangkabausch wordt officieel als een dialect van het

Riau'sch Maleisch beschouwd; dit laatste is officieel als „het"

Maleisch gestempeld en met recht, want het is dit Maleisch, dat

zich zoo ver heeft verbreid. Voor het gehoor is er een groot ver-

schil tusschen de beide hoofdtakken van het Maleisch ; dit verschil

is echter meer quantitatief dan qualitatief. Binnen de grenzen van

het Minangkabausch zelve bestaan ook weer dialectische verschillen.

Woonplaatsen der Kust-Maleiers.

De namen Kust-Maleiers en Binnenland-Maleiers eischen weer
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voorbehoud en verklaring. Met die namen wordt niet meer be-

doeld, dan dat de eersten in hoofdzaak aan de kusten wonen en

aan de groote, bevaarbare rivieren. De Oostkust is geheel door

hen bezet. De kern der Minangkabauers bewoont het binnenland,

maar aan de Westkust komen ook zij aan de zee.

De Kust-Maleiers dan wonen, afgezien van de kampoengs, waar

zij geïsoleerd tusschen andere volken voorkomen

:

In de residentie Palembang van de kust tot zoover de Oostelijke

vlakte strekt, uitgezonderd de Koeboe-streken.

In het Zuiden grenzen zij aan de Lampoengers, Semindo's, Pa-

soemah's en Redjangs.

In Palembang zijn volk en taal eenigszins ver-Javaanscht, een

gevolg van het feit, dat Palembang eene kolonie is geweest van

het rijk van Madjapahit. In dien tijd was Javaansch zelfs de hof-

taal. Veel Javaansche plaatsnamen in Palembang wijzen nog op de

oude Javaansche kolonisatie, vooral aan de Ogan en de Lematang.

De bevolking langs de rivier Blidah (Z.W. van de stad Palem-

bang) moet zelfs geheel uit Javaansche afstammelingen bestaan en

stond vroeger in eene andere en nauwere betrekking tot de Ja-

vaansche vorsten dan de overige Palembangers.

In Bengkoelen woont eene zeer gemengde bevolking. Eigenlijke

Maleiers hebben zich waarschijnlijk slechts als handelaars aan de

kusten gevestigd. In het Zuiden, tot Bintoehan toe, bestaat de be-

volking hoofdzakelijk uit Lampoengers; in het Noorden, Moko-

Moko, uit Minangkabauers; in het midden uit Pasoemah's en Re-

djang's, die uit hun bergland naar de vlakte verhuisden om betere

levensomstandigheden te vinden. De lieden van Kroë, de plaatsen

direct aan de kust uitgezonderd, onderscheiden zich door hun Lam-

poengsche taal van de andere Bengkoeleezen ; in het overige Beng-

koelen is het Maleisch verder verbreid en heeft de bevolking een

meer eigen cachet gekregen door haar isolement. Zij staat bekend

als welvarend, hokvast, ijdel en weinig ijverig.

In Djambi is de schaarsche bevolking aan de beneden-rivieren

Maleisch-Javaansch
,

gelijk die van beneden-Palembang ; in het

binnenland heerscht het Minangkabauschc element. De Koeboe-

streken zijn reeds genoemd.
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Indragiri heeft in hei benedenland eene bevolking van Kust-

Ifaleiera; in de Kwanran-distrioton is de bevolking- Minangkabausch.

Ter Oostkmi van Snmatra is de bevolking langs de kusten Ma-

leisch; in een breede Btrook langs de residentie Sumatra's Westkust

Minangkabausch; verder Noordelijk is de zuiver Maleische kust-

streek smal en heeft men eene zone van eene gemengd Maleiseh-

Bataksche bevolking, welke in de Doesoen overgaat in eene zuiver

Batakeche. Aan de Koealoe, de Panai, de Bila en in Batoe-Bara

hebben de Batakfl tot aan de zee toe de overhand, doch het is

moeilijk hier een juiste grens te trekken, daar ook hier in de

wandeling gemeenschap van godsdienst voor gemeenschap van stam

gold. Het Bataksche Tandjong Kasau is Mohammedaansch van

geloof.

In Tapanoeli is de kustbevolking Maleisen, althans in Natal;

verderop gemengd Bataksch-Maleisch met het Mohammedanisme

als band.

§ 26. Minangkabausche Maleiers.

Afgezien van de talrijke Minangkabauers in de verstrooiing, woont

dit volk in de residentie Sumatra's Westkust, Moko-Moko, Koerintji

' en het overige Boven- en Midden-Djambi; de Redjangs en Lebongs

zijn als Minangkabauers te- beschouwen; verder in Midden- en

Boven-Indragiri en in de bovenstreken van Siak. Deze echte trek-

vogels zijn verder zeer talrijk in de Atjehsche kustplaatsen, in het

cultuurgebied van Sumatra's Oostkust, kortom, overal op Sumatra

en ver daarbuiten, waar maar wat te verdienen is.

Hierbij moeten we niet vergeten de Minangkabausche koloniën

op het schiereiland Malaka, gevolg van vroegere emigraties op

groote schaal (zie § 39).

Gelijk de Grieken in de Levant tot ver buiten het eigenlijke

Griekenland worden gevonden in allerlei betrekkingen en brood-

winningen, zoo zijn ook een groot aantal Minangkabauers tot ver

buiten hun stamland verspreid.

Hun voorstelling omtrent binnen- en buitenland en invoering van gods-

dienst en adat.

Als het echte stamland beschouwen zij Agam, de Limapoeloeh
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Kota en Tanah Datar. Hun adat, zeggen zij, (het heele denkleven

van den Minangkabauer is in spreuken, spreekwoorden, pantoens,

toespelingen op volksverhalen en andere dicton's vastgelegd), hun

adat is van de bergen naar de kust gedaald, hun godsdienst van

de kust naar de bergen opgeklommen. Dit laatste slaat op hunne

bewering, dat de Islam tot hen zou zijn gebracht door den ver-

maarden Boerhanoeddin, een leerling van den nog meer beroemden

Abdoerraoef van Singkel, in Jiet jaar, dat overeenkomt met 1 704 A.D.

De kiramat (het heilige graf) van eerstgenoemde te Oelakan, aan

het strand, 5 paal bezuiden Pariaman, is op den sterfdag van den

heilige het doel van een bedevaart met daarbij behoorende devotie's

van eene enorme menschenmenigte.

Het staat wel vast, dat de Islam ook hier veel vroeger en ge-

leidelijk is binnengedrongen.

Op dezelfde wijze heet hunne staminrichting (zie beneden onder

Matriarchaat) kant en klaar te zijn ingevoerd door twee personen,

Perpatih nan Sabatang en Datoek Katoemenggoengan, in welke

personen tevens de strengst democratische en de eenigszins aristo-

cratische richtingen zijn belichaamd.

Wat buiten het Minangkabausche land ligt, is de rantau, het

buitenland. Buitenslands gaan heet „merantau".

Oorsprong van den naam Minangkabau.

Over den oorsprong van den opvallenden naam van dit volk zijn

de meeningen verdeeld. „Manang Kabau" beteekent ongeveer: de

buffel overwint (of overwon). De verandering van manang in minang

levert taalkundig eene moeielijkheid, die echter niet onoverkomelijk

is. Volgens de meest verspreide lezing van het volksverhaal is de

oorsprong van den naam aldus:

In de 13e en 14e eeuw was het land van Minangkabau eene be-

langrijke kolonie van Madjapahit, het machtige Hindoe-rijk op

Oost-Java; tot hoever de onafhankelijkheid en de grenzen dier

kolonie strekten, is niet nauwkeurig aan te geven.

Om het land tot geheele afhankelijkheid te brengen, kwamen de

lieden van Madjapahit met een groot leger om het land te ver-

overen. De beiderzijdsche legerhoofden kwamen overeen om de

beslissing te doen afhangen van den strijd tusschen twee karbou-
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wen, van elke partij één. Hij, wiens karbouw don anderen overwon,

zon als overwinnaar gelden en de rechten van den overwinnaar

uitoefenen. De Bialeiera bedachten een list Zij lieten een karbouwen-

kalt' tien dagen lang uithongeren, honden dit een seherpe en sterke

ijzeren pen op dvn nons en lieten het kalt' los tegen den M&dja-

pahitschen buffel. Het uitgehongerde jonge dier stortte zich op den

anderen karbouw om door zuigen zijn honger te stillen, boorde

daarbij de ijzeren pen diep in den buik van de tegenpartij, waar-

door deze gedood Werd.

De Bialeiers waren alzoo overwinnaars en noemden voortaan hun

land en volk Manang Kabau, naar hun overwinnenden buffel.

Dit verhaal is een echt staaltje van Inlandsche historiebeschrij-

ving en de naamsafleiding een voorbeeld van volksetymologie.

Evenwel is het op zich zelf niet onmogelijk, dat eene legende als

deze de aanleiding werd om dit woord Manang Kabau, vervormd

tot Minangkabau, als verzamelnaam in gebruik te doen komen voor

een complex van stammen en federatie's van negerieën, toen de

behoefte aan zulk een verzamelnaam ontstond. De volksfantasie heeft

wel meer zulke kromme sprongen gemaakt en er zijn wel meer

Inlandsche plaatsnamen bekend, op dergelijke fantasieën berustend.

Siernamen en pseudo-historische namen, niet ontstaan, maar opzet-

telijk gegeven, soms ter vervanging van een bestaanden naam, komen

meer voor bij Oostersche volken.

Dr. Neubronner van der Tuuk leidt den naam af van „pinang

kabhu", een archaïsme, dat zooveel als „oorsprongsland" beteekent.

De karbouwenhoorn is nog altijd het embleem, het lands- en volks-

wapen van Minangkabau. De sierlijke spitsen op de nokken der

huizen vertoonen dezen vorm, die het symbool is geworden der na-

tionale eenheid.

§ 27. Andere volken. Batdks.

Na de Maleiers vormen de Bataks het grootste volk; hun getal

wordt berekend op 600 000 zielen. Hun woonplaats omvat de resi-

dentie Tapanoeli, uitgezonderd de kuststreken en de aangrenzende

deelen van Sumatra's Oostkust.

De Bataks vormen van alle volken nog de meest gesloten en



i2fc



XI.



127

zelfstandige, het minst ver-Maleischte groep. Toch ontbreken onder

hen vermengingen niet; onder de Karo's zijn Drawidische elementen

uit Voor-Indië aan te wijzen en onder de Noordelijke Bataks in

't algemeen is Gajösch, Alasch en Atjehsch bloed gemengd. In

Boven-Asahan en Koeta Pinang zijn zij vermengd met Kust-Maleicrs;

in Mandailing en Boven-Natal met Minangkabauers.

Mandailingers.

De Mandailingers en Angkoleezen wijken door hun Mohamme-

danisme en hunne meerdere ontwikkeling nog het verst van de

overigen af; volgens hun eigen begrip zijn ze eigenlijk geen Bataks

meer, nu ze in de groote Mohammedaansche gemeenschap zijn op-

genomen en zeer yeel van hun oude adat op zij is gezet voor de

voorschriften van den godsdienst, die zij vrij getrouw nakomen.

Het getal Maleisch-sprekenden onder hen is groot en op hun scholen

neemt het Maleisch een groote plaats in. Met de Minangkabauers

hebben zij gemeen eene groote zucht tot meerdere ontwikkeling, een

goeden aanleg, en in de laatste jaren ook den trek om buitenslands

een beter bestaan te verwerven als handelaren, mandoers, winkel-

houders, onderwijzers, opzichters, ambtenaren, kortom, in allerlei

betrekkingen, waarin zij van hunne meerdere ontwikkeling kunnen

profiteeren.

Andere Bataks.

In het voorgaande leerden wij de andere Bataks en hunne woon-

plaatsen reeds kennen : Karo's, Timoer's of Si Baloengoen's, Dairi's

of Pak-Paks en centrale Bataks of Toba's; behoudens enkele uit-

zonderingen Heidenen en Christenen. Van hen is ongeveer een vijfde

deel tot het Christendom overgegaan.

De dialecten der verschillende stammen loopen zeer uiteen, zoodat

zij elkaar onderling niet kunnen verstaan. Men onderscheidt twee

hoofdgroepen van dialecten : het Daïrisch met het Karo'sch en het

Toba'sch met het Mandailingsch. De taal der Timoer-Bataks schijnt

het naast aan het Mandailingsch te staan, doch toont in sommige

opzichten toenadering tot het Karo'sch.

Atjehers.

De Atjehers zijn meer dan eenig ander volk van Sumatra met
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vreemde elementen vermengd. Voor-Indiërs, Bataks, Javanen, een

groot aantal Niaasers vooral, vroeger als slavinnen en als slaven

naar At joh gevoerd, (iajo's, enkele Arabieren en Egyptenaren ook,

hebben een amalgama gevormd, dat als natie in de geschiedenis

van Sumatra eene belangrijke rol heeft vervuld door de vroegere

Buprematie van de Atjehers over Noord-Sumatra en doordat Atjeh,

lier eerst geïslamiseerd in Nederlandsch-Indië, als het Mohammedaan-

Bche land bij uitnemendheid gold in de volkerengroep van Sumatra.

Nu nog kan men op ver van Atjeh gelegen kustplaatsen de sporen

der Atjehsche vroegere overheersching terug vinden als afwijkingen

in adat, huizonbouw en familie-inrichting.

Sommige Atjehers meenen, dat hun volk van Hindoeschen oor-

sprong zou zijn.

Men kan als zeker aannemen, dat in het tijdvak van + 500 tot

750 Sumatra's Noord- en Oostkust een belangrijk tusschenstation is

geweest voor de verbreiding van het Zuidelijke Boeddhisme naar

Java, en dat langs denzelfden weg van + 1250— 1400 de Islam

Java bereikte. Stellig waren er reeds lang vóór 1250 Mohamme-

danen op Sumatra. Bekeering van Noord-Sumatra tot den Islam op

groote schaal is uitgegaan van Mohammedaansche Voor-Indiërs, die

ook in veel later tijden een groote rol speelden in Atjeh en alzoo

mede hun aandeel leverden voor de tegenwoordige Atjehsche bevolking.

De overlevering zegt, dat zekere Sjech Ismaïl uit Mekka een

vorst van Samoedra en diens omgeving tot den Islam bekeerde en

dien vorst den titel van Sultan gaf. Dit Samoedra was een rijk,

waarop Arabieren of pseudo-Arabieren reeds in de 12e eeuw handel

dreven. Het lag een eindje bovenstrooms Pasè aan de Pasè-rivier.

Naamsoorsprong van Sumatra.

Later ging de naam Samoedra over op het geheele eiland en door

de Europeesche zeevaarders is de naam als Sumatra blijvend ge-

worden. Het woord Samoedra beteekent Oceaan en was aan de kust

van Malabar (O.-kust van Voor-Indië) bekend als titel van een

Oceaan- of havenkoning. "Wellicht was Samoedra dus eene Mala-

barsche kolonie.

Sultanaat Pasè.

De eerste Sultan van Samoedra stichtte ook het sultanaat Pasè
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en ten laatste werden de beide rijken vereenigd. In het midden

der 13e eeuw werd Pasè beoorloogd en verwoest door M&djftpahit.

In het midden der 14e eeuw was Pasè onder den vorst Malikoez-

.Zahir reeds geheel Mohammedaansch.

In 1509 kwamen de Portugeezen in Pasè; in 1521 plaatsten zij

er een vorst van hun maaksel op den troon; in 1525 werd Pasè

onderworpen door den Sultan van Atjeh; de vorst van Pasè vluchtte

naar Malaka en zijn rijk viel uiteen in verschillende staatjes. De

oudheidkundige dienst doet thans onderzoekingen naar de grafmo-

numenten van het oude rijk van Pasè. In 1913 kwan men gereed

met de opneming van het graven-complex Peuët-Ploh Peuët en

maakte men een aanvang met die van de graven te Sarèh en

Teungkoe di Balè. Het derde kwartaalsverslag over 1915 van den

oudheidkundigen dienst vermeldt de eerste vondst van een Hindoe-

Javaansch opschrift op een steen aan het voeteneinde van een

vorstinnegraf, dat aan het hoofdeinde een grafsteen met Arabische

inscriptie bevat. Wellicht geeft de ontcijfering dezer inscriptie

zekerheid omtrent het bestaan van betrekkingen van Pasè met Java

in de 13 e en 14e eeuw.

Hegemonie van Atjeh.

Sedert 1525 had dus de Sultan van Atjeh de hegemonie in

Noord-Sumatra. De pogingen tot centralisatie van het bestuur over

de menigte quasi-onafhankelijke njkjes hadden niet veel succes.

Alleen onder den Sultan Alaoeddin al Qahhar, ook Sidi Moekamil

geheeten (1540— 1567), en vooral onder den meest beroemden

Sultan Iskandar Moeda of Meukoeta Alam (1607—1636) was de

Sultan werkelijk machtig.

De Paseiers hebben nog herinnering van hun vroegeren invloed

in Atjeh en worden nog wel als een apart soort Atjehers beschouwd,

mede door hun afwijkend dialect.

Ook de bewoners der vallei van Pidië (Pedir), de Pedi-

reezen, hebben een afzonderlijk dialect, vestigden ook elders in

Atjeh koloniën en nemen onder de Atjehers eene afzonderlijke

plaats in.

Het totale aantal Atjehers is te stellen op rond 500 000

zielen.

9
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De Lampoengen bewonen de residentie Lampoengsche districten

(doch aan de rivieren en kusten komen ook Maleische handolskam-

poengfl voor), en de afd. Kroë van Bengkoelen; ook hebben zij

zich over aangrenzende bergstreken van Palembang verspreid. In

taal en adat wijken zij aanmerkelijk van de omwonende Maleiers

af. Personen, die on. Ier Ha taks en Lampoengers hebben gereisd,

zeggen dat beide volken opvallend yeel op elkaar lijken. Volgens

Van der Tunk vertoont het klankstelsel van het Lampoengsch

eenerzijda zekere verwantschap met het Soendaneesch, anderzijds

met liet Bataksch, meer*dan met het Maleisch van Midden-Sumatra.

Hetzelfde geldt van den woordenschat. Junghuhn wees op verwant-

Bchap van het volk met de Bataks, Zollinger met de Soendaneezen.

Vermoedelijk behooren dus de Lampoengers tot eene zelfde oudere

bevolkingslaag als de massa der Bataks, doch zijn zij later sterk

met Soendaneezen vermengd. Vanouds hebben er relaties tusschen

de landen aan beide zijden van Straat Soenda bestaan. In den besten

tijd van de peperteelt, en nu nog wel, kwamen of komen tal van

Bantenners naar de Lampoengs, om met peperplukken wat te ver-

dienen. Velen bleven er hangen. In booze tijden van opstand,

hongersnood of veepest zijn ook vele Bantenners overgestoken; zelfs

waren de Lampoengs een tijdlang een veilig toevluchtsoord voor

misdadigers van den overwal.

Vele plaatsnamen in de Lampoengs zijn Soendaneesch of Javaansch.

De pepercultuur bracht vroeger op gemakkelijke wijze vele Lam-

poengers tot welvaart; wellicht is het daaraan toe te schnjyen, dat

de landbouw er op lagen trap staat, ondanks de vele mooie gronden^

en dat de bevolking als lui bekend staat. Karaktertrekken van het

volk zijn ook zucht tot pretmakenj en ijdeltuitenj. Het krioelt in

de Lampoengs van dragers en draagsters van klinkende adellijke

titels — een punt, waarin zij over het geheel van de Midden-

Sumatranen verschillen. Die titels werden vroeger tegen klinkende

munt door de Sultans van Banten verkocht. Zij, die zulk een erfe-

lijken titel niet bezaten, konden zich voor goed geld en een schit-

terend feest andere onderscheidingen verwerven door het „naik

papadon" en het „naik sasako", een ingewikkeld gedoe van eere-
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poorten,* eerezetels, optochten en feesten. Eenig voordeel stak er

echter wel in het bezit dier ijdele eer, want een zoo hoog persoon

kon voor zijne dochters een hoogeren bruidschat (djoedjoer) vragen.

Het bestuur gaat het streven naar deze onderscheidingen en het

verkrijgen van een hoogen bruidschat tegen, omdat de economische

invloed er van zeer ongunstig is.

Het aantal Lampoengers zal ongeveer 150 000 bedragen. De

meer Oostelijk wonende of binnenlandsche Lampoengers, — in de

omgeving van berg en rivier Aboeng — onderscheiden zich in

dialect en zeden van de overigen. Zij worden orang Aboeng ge-

noemd, in onderscheiding met de benedenlanders of orang Pabéan.



VI. STAMWEZEN OP SUMATRA.

28. Stamverband.

Bij de kust-Maleiers is het stamverband reeds opgelost, hoewel

de sporen er van nog talrijk genoeg zijn. Bij het zoeken van

ccnc vrouw gelden daar geene andere beperkingen, dan die van te

nauwe verwantschap, zoowel van vaders- als van moederszijde, of

overwegingen van stand of gegoedheid. In verband daarmede staat,

dat de huizen klein zijn en door één gezin — man, vrouw en

kinderen — worden bewoond. Dorpen zijn territoriale eenheden;

de bewoners van hetzelfde grondgebied vormen eene bestuurseenheid

omdat zij één geographisch geheel bewonen, niet omdat zij onderling

verwant zijn.

Geheel anders is het in principe bij de andere volken. Daar be-

staan genealogische eenheden. De menschen van dezelfde afstam-

ming vormen groepen onder hetzelfde bestuur; het is niet altijd

noodzakelijk, dat zulk eene menschengroep van ééne afstamming

hetzelfde grondgebied bewoont, hoewel dit uit den aard der zaak

in den regel wel het geval is. Deze toestand is eene voortzetting-

van den ouden tijd, toen samenhoorende stammen geen vaste woon-

plaatsen hadden en alleen de verwantschap, de stamaangehoorigheid

werd gevoeld als de band, die de menschen tot gemeenschappen

samenhield. Dit stamgevoel, zelf reeds eene uiting van eenige be-

schaving, kan zich soms nog tot in hoog ontwikkelde samenlevingen

voortzetten, zooals het clan-wezen der Schotten, het sèng-wezen der

Chineezen, het soekoe-systeem der Minangkabauers bewijzen. Door

de geheele geschiedenis van alle beschaafde volken hebben wij dit

overgangsproces van stammen tot territoriale en politieke staten

zich zien ontwikkelen.
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Tusschen deze beide uitersten in — uitsluitend territoriale saam-

gehoorigheid van een geheel volk, zonder op onderlinge verwant-

schap te letten, en exclusief-genealogische groepeering der onder-

deelen van het volk, zonder op de woonplaatsen te letten, — bewegen

zich de samenlevingen der bewoners van Sumatra.

Exogamie.

De inrichting van den stam wordt beheerscht door de vraag of

men binnen of buiten den eigen stam mag huwen.

Huwelijk binnen den stam — endogamie — geldt in den regel

bij kleine stammen, in de nabijheid van verwante stammen, of met

deze in hetzelfde dorp wonende, als een onbehoorlijke daad van

bloedschendig karakter. In jSederlandsch-Indië bestaat endogamie o.a.

bij de Dajaks en de Alfoeren van Noord-Celebes, doch althans voor

een deel dezer stammen staat het vast, dat endogamie wel regel is,

doch een huwelijk buiten den stam geenszins door de adat verboden.

Overigens heerscht de exogamie, het verbod om te huwen binnen

den eigen stam, als met leden van de eigen familie (naar de heer-

schende opvatting van wat de familie is). Volgens sommige ethnologen

is het minder de bloedverwantschap zelve, waartegen dit huwelijks-

verbod is gericht, dan de uitoefening van vleeschelijke gemeenschap

tusschen personen, die van jongsaf in dezelfde nauwe omgeving, in

hetzelfde huis zelfs, zijn opgevoed.

Het kan wel eens bezwarend zijn, dat men zijne vrouw bij een

anderen stam, soms ver weg, moet gaan zoeken. Maar in den regel

levert de afstand geen bezwaar op. Binnen hetzelfde dorp, of al-

thans in de nabijheid, wonen gemeenlijk gezinnen van verschillende

stammen. Als de bezwaren van practischen aard te groot worden,

wordt er wel wat op gevonden. Bij de Gajo's bijv. worden de stammen

gesplitst en tot afzonderlijke stammen verklaard, als het familie-

verband door de talrijkheid van den stam niet zoo sterk meer

wordt gevoeld. De leden van elk der nieuwe deelen leggen dan

plechtig de verklaring af, dat beide partijen bij elkaar vrouwen

mogen zoeken.

Bij alle volken vindt men een aantal werkelijke of fictieve stam-

men. De leden van één stam beschouwen elkaar als broeders en
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waters; leden van andere stammen, al zijn zij naar Europeesch be-

grip nauwe verwanten, zijn geen familie van elkaar. Deze familie-

verhouding brengt Europeanen, die inlandsche verwantsehapBnamen

aequivalent met Europeesohe willen vertalen, nog- al eens in de war.

Die stammen heeten op Sumatra gewoonlijk „soekoe's", bij de

Bataks „marga's". Elke Inlander weef op te geven, tot welke

Boekoe of marga hij behoort. In een dorp vindt men meestal leden

van verschillende Boekoe's bijeenwonen, doch dan gewoonlijk alle

leden van één Btam in één buurt of gehucht. Zoodoende krijgt

het woord Boekoe veelal de beteekenis van gehucht, wijk, onderdeel

van een dorp. Veel plaatsnamen zijn niet anders dan soekoenamen.

In Zuid-Sumatra is de algemeene naam voor een dorp „doesoen",

voor een grooter territorium met zekere zelfstandigheid, „marga";

her raadhuis is daar het margahuis. De marga geldt als eigenares

der woeste gronden binnen haar gebied; aan elke doesoen is een

deel der margagronden toegewezen.

De soekoe's of marga's hebben dikwijls eenigszins een eigen ka-

rakter, iets wat hen van andere soekoe's onderscheidt. Soms is het

eenig verschil in adat, soms herinnering aan afkomst uit den

vreemde, soms eenig voorrecht. Zoo is er bij de Bataks onder de

marga's altijd één, die het privilege heeft, dat uit haar de hoofden

worden gekozen, en eene andere, waaruit de leden dezer marga

hun vrouwen kiezen of waaraan zij hun dochters bij voorkeur uit-

huwelijken. Veelal bestaat er tusschen twee soekoe's eene onge-

Bchreven overeenkomst om uit eikaars soekoe, met uitsluiting van

andere soekoe's, hun vrouwen te kiezen.

§ 29. Matriarchaat 'Ier Minangkabmiers.

Bij de exogame staminrichting wordt de afstamming gerekend

plaats te hebben uitsluitend langs de vaderlijke lijn — het patri-

m-rhaat —' of langs de moederlijke lijn — het matriarchaat.

Exogaam-matriarchale staminrichting en huwelijk bestaat bij de

Minangkabauers en in dit opzicht neemt dit volk in Indië een ge-

heel eenige plaats in. Wel vindt men het matriarchaat ook

in andere werelddeelen , doch zelden is het zóó ontwikkeld als

bij hen.
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Niet alleen de gezins- en staminrichting en het huwelijk worden
" door het matriarchale afstammingsbegrip beheerscht, maar ook de

naamgeving, het erfrecht en het bezitsrecht, ja, tot voor kort zelfs

de bestuursinrichting. Dit matriarchaat der Minangkabauers is zóó

bijzonder en grijpt zoodanig in in de huiselijke, maatschappelijke

en economische verhoudingen van het volk, .dat wij ook in de

beide volgende hoofdstukken er eenige malen op moeten terug-

komen.

Het matriarchaat heerscht in volle kracht; onze overheersching

en wetgeving heeft er weinig aan veranderd. In zekeren zin ver-

sterken onze wetten nog het merkwaardige instituut door het heer-

schende beginsel, om in zaken van familierecht de inzettingen dei-

bevolking onaangetast te laten. Als eene kwestie over erfrecht voor

den rechter komt, houdt deze zich gaarne aan vaste rechtsregelen,

terwijl de adat door hare meerdere soepelheid en haar vermogen,

om zich naar de omstandigheden te wijzigen, ongunstige conse-

quentie's van het systeem zou kunnen verzachten.

De negert.

De elementen van het geheele maatschappelijke en huiselijke

leven van een volk laten zich niet als de blokken van een bouw-

doos in wèlbegrensde onderdeden scheiden, uit elkaar nemen en

weer in elkaar zetten. Ze grijpen onderling alle in elkaar. We
willen nochtans pogen om de hoofdtrekken der matriarchale maat-

schappij in het licht te stellen. Men denke zich dus allereerst de

negeri, de eenheid van grondgebied, zelfstandig in bestuurszaken.

Zij omvat een groot stuk grond, gedeeltelijk woest, gedeeltelijk be-

bouwd. Op beide kent de negeri zich uitsluitende rechten toe; in

theorie bestaat het „dominium eminens" van het Gouvernement op

de woeste gronden hier niet naar de meening van het volk.

In de negeri ligt het dorp, de kota, in vroegeren tijd gewoonlijk

versterkt. Het bestaat uit verschillende groepen huizen, van het

bekende, sierlijke model, met de in de hoornpunten uitloopende

daken. Daartusschen in staan ook wel andere huizen, stijlloos, leelijk,

gewoonlijk aan den verkeersweg gelegen, dienend tot lapau (restau-

rant), winkel, pakhuis voor handelswaren, behuizing voor vreemde-
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lingen, Logeerhuis, woning voor mannen, soms ook tot slaaphuia

voor jongens boven de 8 jaar, en in het algemeen voor alle

diensten, waarvoor hor intieme familiehuis zich niet eigent.

Volgens de adat is eene negen niet volledig, als zij niet heeft

een bestuur, een weg, oen balai of open raadhuis, plaats der vele

onderlinge beraadslagingen, en een masdjid, plaats der gemeen-

schappelijke Vrijdagmiddag-godsdienstoefening. In don laatsten tijd

komt daar nog een school bij.

De familiehuizen, roemah gadang (d. i. groot huis) of roemah

adat (d. i. huis of woning volgens ^\<- Landsinzettingen), staan in

groepen; soms één, soms moer dan oen op een omheind erf. In het

laatste geval word de familie te talrijk en besloot het familiehoofd

er maar een huis bij te zetten. Eerst wordt beproefd om het huis

te verlengen door er telkens aan de lengtezijde een vak aan te

bouwen; er wordt dus een nieuwe rij van 3 of 5 palen bij gezet,

de vloer en het dak worden verlengd en men heeft weer plaats

voor eene jonge vrouw met de kinderen, die verwacht worden. In

de meest ouderwetsche streken vindt men zoo wel huizen van 16

vakken (roeang). Bij de familiehuizen staan de rijstschuurtjes,

klein, maar fraaier meestal dan de familiehuizen en heel practisch

gebouwd om ratten en "muizen er uit te houden. Een huizengroep

vormt een soekoe; in dit geval dus een wijk of buurt. In het

dorp zijn zoo verschillende soekoe's. Oorspronkelijk waren er vier,

geheeten: Koto, Piliang, Bodi en Tjaniago. Later hebben zich die

soekoe's gesplitst, zoodat er nu een groot aantal van deze bestaat,

maar elke Minangkabauer weet nog de moedersoekoc op te geven,

waarvan hij afstamt. De soekoe's hebben onderling het jus connubii,

het recht om uit de andere soekoe eene vrouw te huwen. Het

huwende paar gaat echter geen nieuw gezin stichten. Man en vrouw

blijven ieder in zijn of haar eigen familiehuis. De man uit soekoe

A heeft dus zijne (of eene) vrouw in soekoe B of C; bezoekt deze

des avonds, om 's morgens weer naar zijn eigen huis terug te

keeren, en doet erg verlegen, als hij bij aankomst in of vertrek

uit het huis van zijne vrouw medebewoners van dit huis ontmoet.

Op dezelfde wijze ontvangen zijne zusters of tante's of oomzegsters

van moederszijde hare echtgenooten uit soekoe B of C of D. Maar
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de Maleiers zijn erg uithuizig en velen brengen den nacht elders

door of zijn op reis of geëmigreerd.

In een roemah gadang wonen alzoo de in leven zijnde generatie's

uit ééne stammoeder in de vrouwelijke lijn. Dus : de oude groot-

moeder; haar zoons (voor zoover die overdag thuis zijn; 's nachts

zijn zij nooit thuis); haar dochters; de zoons van haar dochters

(voor zoover die enz.) en de dochters van haar dochters ; en zoo

verder ; soms 5 generatie's ver. 's Nachts konien de quasi-tersluik-

sche bezoeken van de mannen der vrouwelijke familieleden.

Het huis is op deze wijze van familie-vorming ingericht. In

't algemeen is er ééne helft voor gemeenschappelijk gebruik en de

andere helft is in kamertjes verdeeld, slaapvertrekken voor de vrou-

wen en haar jonge kinderen. Als de meisjes wat grooter worden,

slapen die tot haar huwelijk toe ook in een apart vertrekje, maai-

de jongens moeten 's nachts de deur uit als zij te wijs worden

;

gewoonlijk op hun achtste jaar. Die slapen dan meestal in een

Boerau (bidhuis, tevens lagere school voor het Qoranlezen). Dit is

geen bezwaar voor hen ; zij leeren allen 's avonds toch het mengadji

(Qoran-reciet) en soms nog veel meer van het geloof en blijven er

meteen dan maar slapen. Bedden en dergelijke behoeven niet te

worden versleept; een matje en een kussen zijn voldoende.

Die jongens slapen ook wel elders, in de bovengenoemde niet-

familiehuizen, soms wel opzettelijk tot dit doel gebouwd en dan

eigenaardigbjk „goedang", d. i. pakhuis genoemd. De gewoonte, om

de grootere jongens des nachts het huis uit te zenden, bestaat ook

bij de Bataks, Atjehers en Gajö's. Soms komt het voor, zooals bij

de Loeboes, dat de meisjes van haar twaalfde jaar af tot aan haar

huwelijk in een afzonderlijk huis slapen onder de hoede eener be-

jaarde weduwe. Dit meisjeshuis is dan tevens de plaats, waar de

jongens uit het dorp komen gezelsen; de duenna zorgt dan, dat de

omgang binnen de perken van het geoorloofde blijft.

Dat buitenshuis slapen van die jongens in soms groote gezel-

schappen is een groot kwaad. Zij leeren daar van elkaar zoo zonder

toezicht niet veel goeds. Daarentegen worden zij bij die levenswijze

niet verwend en krijgen zij op jeugdigen leeftijd eene groote zelf-

standigheid. Twaalfjarige knapen trekken reeds vaak de wijde wereld
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in en laten soms de familie in geen jaren iets van zich hooren,

echte kinderen van hun ras als ze zijn.

Famüii bt zit.

Geen Bfinangkabauer kan individueel geëerfden grond, huizen of

familiestukken bezitten. Dat is alles familiebezit — familie te ver-

staan in bovenbedoelden zin van afstammelingen van ééne vrouw in

de vrouwelijke lijn. En dat familiegoed, de harta. poesaka, is onver-

vreemdbaar; alleen in enkele gevallen mag er iets van worden

verkocht, om de familie van ondergang of schande te redden. Die

gevallen zijn: geldgebrek bij sterfgeval en bij huwelijk; afbetaling

van schuld van een penghoeloe, en herstelling van diens woning;

aan de kust ook schade door schipbreuk. Niettemin komt verpanding

van bouwgronden, dikwijls niet anders dan een vermomde verkoop,

vrij veel voor.

Van de goederen, die staande het huwelijk worden verworven,

de harta pentjarian, nieuw ontgonnen grond of in den handel

verdiend geld bijv., mag de helft tijdens het leven aan de eigen

kinderen worden geschonken, doch als de man sterft, verandert de

rest tevens in harta poesaka, gaat dus over in erfgoed van het

huis des mans en zijn kinderen krijgen er niets van.

Voor- en nadeelen van den matriarchaal-communalen bezitsvorm.

Maar de natuur gaat boven de leer. In zijn hart gunt de vader

de vruchten van zijn arbeid liever aan zijn bloedeigen kinderen,

dan aan die zijner zusters of tantes of nichtjes van moederszijde.

Men begrijpt, hoe door deze regeling van het bezit het initiatief,

om in eigen land geld te verdienen en gronden te ontginnen, wordt

gedood ; hoe de vrouwen in huis met Argusoogen toezien, dat broer

of oom of neef niets aan zijn kinderen geeft; hoe hier een bron

ligt van veel familie-krakeel en hoe zulk een man soms allerlei

onmannelijk geknoei te baat moet nemen, om zijn kinderen iets toe

te stoppen. Ja, dikwijls streeft de man er naar, om bij zijn dood

niets na te laten en heimelijk bij zijn leven zijn eigen kinderen

zooveel mogelijk te schenken.

Een voordeel van dit familiebezit is, dat de vrouwen en haar

kinderen voor gebrek lijden en de gevolgen daarvan, zooals prosti-
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tutie, behoed zijn. Ieder in het huis eet mee uit de opbrengst van

de familie-landerijen. Een man, die emigreert, kan niets meenemen,

maar laat ook geen vrouw of kinderen onverzorgd achter. Dit werkt

weer de emigratie in de hand, maar ook de polygamie en den veld-

arbeid der vrouwen. Van dien vrouwenarbeid ziet men in sommige

streken werkelijk grove excessen; het lijkt wel eens, of er geen

mannen meer zijn voor het zware werk op de sawahs. De vrouwen,

die te zwaar moeten werken, verliezen hare aantrekkelijkheid en

brengen minder kinderen ter wereld. De toeneming der bevolking

wordt aldus ook weer tegengehouden.

De adat staat toe, dat de man zijne vrouw helpt bij den sawah-

arbeid, maar dikwijls komt daar weinig van; hij heeft persoonlijk

of voor zijn kinderen maar weinig belang bij de opbrengst van de

akkers. Er zijn heel wat verlaten vrouwen en halfverlaten kinderen

in Minangkabau. Al lijden deze geen rijstgebrek, toch is dikwijls

hunne positie verre van gunstig.

De Minangkabausche vrouw is in haar jeugd eene aantrekkelijke

verschijning, maar bij het oud worden drukt de zorg voor haar

kinderen practisch voor het grootste deel op haar alleen ; zij krijgt

eene groote zelfstandigheid en beslistheid en heeft jaloersch te waken

voor de belangen van haar kroost. Met hand en tand houdt zij

vast aan de rechten, maar ook aan de lasten, die de matriarchale

instellingen haar opleggen.

Hoofden.

De „hoofden" in de Minangkabausche maatschappij zijn zeer

talrijk en aangewezen door de adat; in de verschillende deelen des

lands zijn de regelingen weer verschillend, zoodat er geen beginnen

aan is de macht, positie en titels van allen te omschrijven.

Het hoofd van een huis is de
r)
mamak'l

\ de oudste man, dus de

broer, oom of oudoom van de huisbevolking naar de vrouwelijke

lijn; hij is de beheerder van het familiegoed en oefent de macht

uit over de kinderen. De zusters-kinderen heeten in hunne betrekking

tot den mamak „Jcemandkan" en naar dit woord heet het geheel

der matriarchale instellingen bij de bevolking „adat kemandkan."

De meest gebruikelijke naam voor het hoofd eener soekoe is
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'n„ In, soekoe" Het bestuur over de soekoe is ingericht op

democratischeD grondslag. Eigenlijk ware het juister om te spreken

van eene democratisch opgevatte oligarchie. Naast den penghoeloe

Boekoe staan andere door de adat aangewezen en erkende macht-

hebbers, die met dezen tezamen de uitvoerende macht uitoefenen.

De eigenlijke wetgevende macht berust bij de vergadering der vol-

wassen mannen uit de soekoe, die na vele en lange beraadslagingen

(moepakat) beslissen.

De zaken, die de geheele negeri betreffen, worden behandeld door

de ad hoe belegde samenkomsten der penghoeloe's soekoe, die na

ruggespraak mor het soekoebestuur overleggen en handelen. Een der

penghoeloe's soekoe gold vroeger meer in het bijzonder als verte-

genwoordiger der geheele negeri naar buiten. Verschillende negerieën

tezamen vormden confederatie's voor de behartiging van gemeen-

schappelijke belangen; zulk eene confederatie heette „?«ras"; tot

hoofd van een laras werd een der invloedrijkste hoofden gekozen. Die

larassen bestonden echter niet overal in het Minangkabausche land.

Gelar.

De Minangkabauers, en tot zekere hoogte ook de Mandailingers,

hebben allen een soort familienaam, gelar geheeten. In dezelfde

soekoe komen eenige gelar's voor, die volgens bepaalde regelen

erfelijk zijn, natuurlijk bij de Minangkabauers in de vrouwelijke,

bij de Mandailingers in de mannelijke lijn. De gelar bestaat uit

eenige woorden, gewoonlijk namen van hooge of sierlijke eigen-

schappen, met een praedicaat er voor, dat de positie van den drager

der gelar in de familie aanwijst. Men kan uit iemands gelar dus

weten, uit welk geslacht hij is en welke zijne positie is in dat

geslacht. Het praedicaat voor een familiehoofd is „Datoek" ; zoo

wordt het woord datoek's wel gebruikt als verzamelnaam voor de

hoofden. De gelar wordt aangenomen bij de intrede van den vol-

wassen leeftijd of eerder, ais eene positie in het geslacht dan is

bereikt. De kindernaam raakt dan in onbruik.

Inwerking van ons bestuur op het adaibestuur.

Een zóó ingewikkeld democratisch bestuur, op de afstamming

gegrond, is niet vereenigbaar met een behoorlijk functioneerend

landsbestuur, dat op territoriale indeeling, centralisatie en de werk-



141

zaamheid van bekwame, aangestelde ambtenaren moet berusten. Er

waren legio „hoofden", waaruit niemand goed wijs kon worden en

waaronder er ook wel waren, die hun macht hadden geusur-

peerd.

Naarmate onze bestuursinvloed intenser werd, moest centralisatie

vanzelve ontstaan en op bekwaamheid der erfelijke hoofden worden

gelet. Men trachtte vooreerst het aantal hoofden te beperken en

goed toe te zien, dat alleen bevoegden eenige macht uitoefenden.

Maar naast of veelal tegenover het echte adatbestuur waren verte-

genwoordigers van het Gouvernement noodig.

Zoo werden het eerst Gouvernementshoofden over de negerieën

aangesteld onder den naam „penghoeloe kapala'\ een vreemde titel

eigenlijk, want de beteekenis is hoofd-hoofd of opperhoofd. Zij wa-

ren de laagste bezoldigde ambtenaren en hadden in hoofdzaak te

zorgen voor de regeling der heerendiensten en der verplichte kof-

fiecultuur, waarvoor in 1 908 de belastingheffing in de plaats kwam.

Het volk noemde daarom deze buiten de adat staande gemeente-

hoofden „penghoeloe rodi" '). Zoo mogelijk werd een der penghoe-

loe's soekoe daarvoor aangewezen. Maar veelal had de penghoeloe

kapala met de negeri niets te maken gehad en viel hij er in als

een vreemde dorpsburgemeester tusschen de boeren; de ingezetenen,

die altijd zich zelf bestuurd hadden, zagen in hem een indringer

en zijn invloed bleef gering.

De larassen werden van lieverlede als districten beschouwd en

behandeld, met bezoldigde larashoofden.

Bij de bestuursreorganisatie, die in 1914 op Sumatra's AVestkust

definitief haar beslag kreeg, is men in dezelfde richting nog verder

gegaan; het aantal larassen is ingekrompen, met voorbijzien der

historisch ontstane toestanden; het gewest werd op andere wijze

ingedeeld. Aan de districtshoofden, vroeger „toeangkoe laras" ge-

heeten, werd de uitheemsche titel van „demang" toegekend.

Staatsblad 1914 n°. 744 gaf aan de negerieën van het gewest

zekere wettelijke autonomie en opende daarmede tevens den weg

i) Rodi is eene verbastering van „order", bevel; de bevolking bedoelt

daarmee in de eerste plaats de heerendiensten, en meer algemeen alle rege-

lingen, haar van bovenaf opgelegd.
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voor een riohtig beheer van de plaatselijke inkomsten en uitgaven.

In elke negen is oen rtegeriraad ingesteld, bestaande uit de z.g.n.

ki nijn nijiioi 7r<i 's. Deze raad stolt jaarlijks eene begrooting van in-

komsten en uitgaven tier gemeente vast. Hierin ligt een waarborg

tegen mogelijke vexaties van den kapala negeri.

Diens bezoldiging wordt door den negoriraad vastgesteld en uit

de negerikas betaald. Hij heeft geen recht op adat-inkomsten ; deze

vloeien uitsluitend in de negerikas. Nagenoeg elke negeri heeft

een eigen kassier.

De nieuw-georganiseerde antieke gemeenten beginnen zich ook al

toe te leggen op de exploitatie van gemeentebedrijven. Behalve de

negeribanken (zie § 41, Credietwezen) bestaan er reeds andere ge-

meentebedrijven. In de onderafdeeling Fort van der Capellen vond

men einde 1915 reeds 167 bahoe gemeente-klappertuin en 43 ba-

hoe gemeente-koffietuin , waarvan de opbrengst in de negerikas

wordt gestort.

De talrijke pasarfondsen zullen ook in de gemeente-financien op-

gaan en andere plaatselijke fondsen zullen langzamerhand hunne

bezittingen en werkzaamheden aan de gemeenten opdragen.

Wat de negeri als zoodanig ontvangt, wordt gestort bij de negeri-

bank, die daarvoor de negerikas crediteert; uitgaven, behalve van

bedragen beneden ƒ 5 en periodieke betalingen, kunnen slechts ge-

schieden met machtiging van het districtshoofd.

Op dezelfde wijze als op Sumatra's Westkust zijn ook in de

andere gewesten van Sumatra van lieverlede de adathoofden gecon-

verteerd in een beperkter aantal Gouvernementsambtenaren. In de

Lampoengs, Bengkoelen, Palembang, Djambi, Hiau en Tapanoeli

zijn districtshoofden en dorpshoofden aangesteld, de laatsten niet

altijd bezoldigd. Wij zagen, hoe in Groot-Atjeh de historische lijn

is gevolgd bij de bestuursindeeling. In de onderhoorigheden nemen

de bestuurders de plaats in der Inlandsche ambtenaren. In de zelf-

besturende landschappen van Sumatra's Oostkust bestaan waardig-

heidsbekleders, familieleden der bestuurders meestal, wier ambt in

den regel erfelijk is. Op hun werk, en dikwijls ook op hunne op-

leiding voor het ambt, wordt van Gouvernementswege toezicht

uitgeoefend.
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Verzachtingen van het matriarchaat.

Velerlei omstandigheden, het kan wel niet anders in eene overi-

gens zoo hoog ontwikkelde maatschappij als de Minangkabausche,

hebben de scherpe punten van het matriarchaat afgevijld. In de

afdceling Loeboek Sikaping bestaat het maar ten halve ; in de

kuststreek, vooral ter hoofdplaats Padang, zijn gezinswoningen en

het in één huis wonen van man en vrouw bijna regel, hoewel ove-

rigens het matriarchaat er nog geldt. In het Painansche is van

oudsher de bestuursvorm eene geheel andere geweest; daar beston-

den zeer groote negerieën met radja's en geen eigenlijke larassen;

daar was het Inlandsen bestuur meer geschoeid op den voet van

dat der * kust-Maleiers. In de streken buiten de Westkust, door

Minangkabauers bewoond, moet men veelal naar de uitingen der

matriarchale begrippen zoeken. Bij de vele, soms massale emigra-

ties, was het niet doenlijk het matriarchale stamwezen door te voe-

ren. Van de Minangkabausche koloniën op het schiereiland Malaka

wordt bericht, dat alleen in de Negeri Sembilan het matriarchaat

in stand is gebleven. Ook in het echte Minangkabausche kernland

leven vele echtparen reeds gezinsgewijze ; het erfrecht blijft even-

wel dan op den ouden voet bestaan. Als een Minangkabauer een

meisje uit een ander land huwt — en dat gebeurt veel, vooral omdat

zoovelen buitenaf een bestaan vinden — geldt voor de vreemde

vrouw het matriarchaat niet. Komt hij dan met deze vrouw in zijn

eigen land terug, dan blijft hij eene uitzondering maken en ont-

staan er nog al eens oneenigheden met de eigen familie.

Verhouding van vader tot kind.

Het zich meer en meer verbreidende onderwijs helpt ook al mee

aan de afbrokkeling van het matriarchaat. Zoo laat de adat tegen-

woordig toe, dat het school- en kostgeld voor de jeugd door den

eigen vader wordt betaald.

Geheel los van den vader zijn de kinderen trouwens nooit. De

vaders hebben vooral hunne betrekking tot de zoons steeds gevoeld.

Als de vader sterft, begeeft de zoon zich naar het sterfhuis en

neemt deel aan de rouwplechtigheden ; er zijn zelfs gevallen, dat

de zoon in de plaats van een kemanakan zijns vaders plaats in-

neemt. De betrekking tusschen vader en dochter is losser; de meis-
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jos behooren in den rokten zin dos woords bij de moeder. Toch

spreekt «Ie vader bij het uithuwelijken, zoowel van zijn zoons als

van de dochters, een ernstig woord mee. Vooral zijn de vaders er

op uit — en dit is bijna oen adat in de adat geworden — om hun

zoons met eene hunner vrouwelijke kenianakans te doen huwen. Op

die wijze genieten de zoons mee van de erfgoederen.

Bet matriarchale huwelijk brengt mee, dat een bruidschat, eene

schadeloosstelling aan de familie der vrouw, niet behoeft te wor-

den betaald. De echtgenoot komt in het huis als verwekker van

kinderen en dus als verr ijker van den stam. De verplichting is aan

de zijde van de familie der vrouw. De jonge bruid ontvangt slechts

een bescheiden geschenk als morgengave.

De verplichting tot het uithuwelijken der meisjes rust gewoon-

lijk op den mamak; hij zoekt een gepast echtgenoot voor zijne

vrouwelijke kenianakans. In sommige gevallen echter gaat het

huwelijksaanzoek van de zijde des mans uit.

Het lijdt geen twijfel of de neiging tot veelvuldige scheidingen

en tot polygamie wordt in de hand gewerkt als men zoo gemak-

kelijk en goedkoop aan eene jonge vrouw kan komen. Mannen van

positie en van invloed, van wie men verwacht dat zij de te ver-

wekken kinderen door de wereld zullen kunnen helpen, hebben

soms bepaald last van de vele huwelijksaanbiedingen. Het aantal

van leeftijd zeer ongelijke paren is dan ook groot.

De mamak heeft te zorgen, dat de meisjes van hun twaalfde jaar

af tot hun huwelijk binnenshuis en aan vreemde oogen onttrokken

worden gehouden; ndi koeroenrf\ in een kooi opgesloten, noemt

men dat.

Meer moderne begrippen.

In de laatste jaren winnen echter ook in dit opzicht meer libe-

rale begrippen in sterke mate veld. De strijd tusschen ouderwetschen

en modernen neemt in het Minangkabausche land een acuut ka-

rakter aan. Velen leven als het ware een dubbel leven; voor zich

zelf huldigen zij vrije opvattingen en assimileeren zich aan Euro-

peesche begrippen, ja, men kan zeggen, dat geen volk in Indië

gemakkelijker toegankelijk is voor assimilatie met Europeanen dan

de Minangkabauers. Ter wille van de meer ouderwetsche soekoe-
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genooten (want de familieband blijft steeds sterk) onderwerpen die

vrijdenkers zich echter ook gewillig aan de vele plechtigheden en

gebruiken, die met het leven van den Inlander bij verschillende

gelegenheden van de wieg tot het graf gepaard gaan.

Oorsprong van het matriarchaat.

Men heeft zich veel bezig gehouden met de vraag, hoe het met

de gewone begrippen in zake afstamming, huwelijk en bezit strij-

dige matriarchaat is ontstaan. Tot voor kort werd vrij algemeen

aangenomen, dat men te doen had met een overblijfsel uit oeroude

tijden, toen er nog geen huwelijk in den gewonen zin bestond en

alle vrouwen in de horde" eigendom waren van alle mannen, of

althans de mannen uit eene bepaalde groep rechten deden gelden

op de vrouwen van hun groep (groepshuwelijk, communaal huwe-

lijk, promiscuïteit) '). Voor kinderen, in de horde geboren, zou dan

geen bepaalde vader zijn aan te wijzen; omtrent het moederschap

kan echter geen twijfel rijzen. De kinderen behooren bij de moeder

zooals de kuikens bij de hen ; de afstamming wordt gerekend plaats"

te hebben langs de moederlijke lijn. De naam en de bezittingen

vererven evenzoo langs die lijn. Om den stam in stand te houden

zou het een noodzakelijke eisch zijn, dat de moeder en haar kinderen

hun levensonderhoud vinden uit de gemeenschappelijke landerijen.

In het bestaan van verschillende oude gebruiken bij primitieve

volken meende men bewijzen voor een bestaan hebbend communaal

huwelijk te vinden, vooral in de gewoonte der couvade. De couvade

is het gebruik, nog bij enkele stammen bestaande, dat bij eene

zwangerschap en eene geboorte de vader, even goed als of zelfs meer

dan de moeder, aan verschillende verbodsbepalingen is onderworpen,

zelfs wel als kraamvrouw te bed gaat liggen. Deze gewoonte zou

dan in het overgangstijdperk van het communale tot het indivi-

dueele huwelijk eene demonstratie, een symbool van het vaderschap

zijn geweest. Men heeft zelfs wel beweerd, dat het begrip van de

1) Deze hypothese is het eerst door Bachofen gesteld en door Lubbock,

Mac Lennan e. a., ook door onzen Wilken, overgenomen. Zie in diens ver-

spreide geschriften, verzameld door Mr. van Ossenbruggen, Dl. I, bl. 123 v. v.

en de daar vermelde bronnen.

in
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natuurlijke betrekking tnsschen den vader en het kind bij den

meest primitieven mensen onbekend was. Deze bewering was ge-

grond op het overerven van den naam langs de moederlijke lijn.

Hei vaderschap is echter nooit „ontdekt" behoeven te worden en

de COUvade is te verklaren uit het geloof, dat de ziel van het pas-

geboren kind uit den vader voortkwam en de moeder slechts het

lichamelijke deel van den jonggeborene voortbracht. Voor het wel-

zijn van den vader waren dus dezelfde voorzorgen te nemen als

voor dat der moeder.

Dat er volken zouden zijn, bij wie het groepshuwelijk nu nog

bestaat, is door latere, scherpere waarnemingen niet bevestigd. De

bewering, dat bij de meest onbeschaafden een geheel vrij geslach-

telijk verkeer tusschen ongehuwden zou bestaan, als overblijfsel van

een vroeger communaal huwelijk, is stellig onjuist; groote losheid

van zeden op dit punt ontstaat pas bij meerdere ontwikkeling, en

vooral waar aanraking met vreemde volken voorkomt. De zegswijze

„het is een wijs kind, dat zijn vader kent" moge onder bepaalde

omstandigheden van eene juiste opvatting van bestaande verhou-

dingen getuigen, het slaat toch in geen geval op de verhoudingen

in een communaal, maar juist op die in een individueel huwelijk.

Voor eene verklaring van het ontstaan van het matriarchaat zou

een groot aantal scherp waargenomen en goed geordende feiten

noodig zijn omtrent volken, in den meest primitieven toestand ver-

keerend. Die feiten en die volken zijn niet of niet in voldoenden

getale aanwezig. Bovendien zijn biologische, psychologische en socio-

logische gegevens noodig ter verklaring van het verschijnsel en ter

toetsing van de feiten. Deze gegevens evenwel laten in het geheel

geen ruimte voor de theorie van het groepshuwelijk ').

De mensch heeft eene langdurige en onbeholpen jeugd, waarin

hij zoowel den steun van den vader als die der moeder behoeft.

Vooral geldt dit voor de periode, waarin de mensch van de vruchten-

voeding tot de vleeschvoeding, en daarmee tot het jagersbedrij f

overging. Eene diersoort, die van vleeschvoeding afhankelijk is en

in seksueele promiscuïteit leefde, zou ten onder moeten gaan.

1 » Men zie over dit onderwerp: Edward Westermarck, The history of human
marriage, London, 1903, Chapt. IV, V, VI, p. 51—133.



147

Ook om een andere reden zou die diersoort het afleggen in den

„struggle for life." Sir Henry Maine ') wijst erop, dat promiscuïteit

leidt tot een voor de vruchtbaarheid der vrouw ongunstigen patho-

logischen toestand. Dr. Bertillon zegt ergens: „Il ne pousse pas

d'herbe dans les chemins oü tout Ie monde passé." Onder onnatuurlijke

toestanden, bij negerslaven in Amerika, is dit vroeger gebleken. En
vermindering der geboorten, ook dit is bij ervaring bekend, leidt

bij een onbeschaafd volk onvermijdelijk tot ondergang.

Verder is het niet waarschijnlijk, dat de oorspronkelijke mensch

in horden leefde. In familie's of kleine groepen van familie's hebben

wij in 't algemeen de oorspronkelijke wijze van menschelijk samen-

leven te zoeken, evenals het geval is bij de hoogst ontwikkelde

apen. De samenleving in stammen komt pas op hooger trap van

ontwikkeling. Slechts onder bepaalde, weinig voorkomende omstan-

digheden zou het samenleven in groote stammen voor de primitieven

epn voordeel zijn voor de instandhouding der soort.

Het sterkste argument tegen de hypothese van het groepshuwelijk

is er echter een van psychologischen aard : Bij den mensch en de

hoogere diersoorten is het gevoel van jaloerschheid en het begrip,

dat de vrouw een bezit is van den man, zóó diep geworteld, dat

niet aan te nemen is, dat hij zou hebben geleefd in een toestand,

waarmede het bestaan van dat gevoel en dat begrip onvereenig-

baar zijn.

Moeten wij alzoo afzien van het bezit eener bevredigende ver-

klaring van het ontstaan van het matriarchaat, wij kunnen wel

wijzen op enkele feiten van socialen aard, die verklaren, hoe het

moederrecht bij de Hinangkabauers zich zoo bijzonder kon ontwik-

kelen of zoo lang kon stand houden. Onmogelijk is het echter

daarbij te zeggen, of wij te doen hebben met oorzaken van het ont-

staan of met een gevolg van het reeds bestaan van dat instituut.

Zoo wijzen wij dan op het vele reizen en emigreeren der mannen,

waarbij zooveel vrouwen en kinderen achterblijven, dat het voor

het behoud van een talrijken en krachtigen stam wel gewenscht

was of werd, dat de moeders met hare kinderen hun onderhoud

1) Dissertations on Early Law and Custom, Londen 1883, p. 204
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ronden Ld het Pamiliegoed. De gemakkelijke scheiding der echtge-

nooten en de veehvijverij leiden tot her/elfde streven. Waar eenmaal

de moeder voor de kinderen alles moet zijn, lijkt het zeer natuurlijk,

dat de macht over haar kinderen en de vererving van den naam,

en daarmede weer van de bezittingen, komen te berusten of blijven

berusten bij haar eigen familie.

vj 30. Patriarchaat.

Na het bovenstaande zijn ook de beginselen, waarop patriarchale

afstamming, huwelijk en erfrecht berusten, duidelijk. De vrouw

wordt aan hare soekoe of marga onttrokken; in den regel voor

goed. Ontbinding van het huwelijk op verlangen van de vrouw was

oorspronkelijk uitgesloten, doch heeft bij de meeste volken een

] «laats in de adat gekregen. Deze scheiding wordt dikwijls ge-

noemd „niocli/r d. i. teruggaan (naar moeder). Als de vrouw weg-

loopt, moet de bruidschat worden teruggegeven; als er kinderen

zijn, blijven die bij den vader. De stam des mans krijgt de aan-

winst van eene vrouw en de kinderen, die uit haar zullen worden

geboren. Daarvoor moet de stam der vrouw eene vergoeding krijgen.

Dat is het oorspronkelijke begrip der koopsom voor de vrouw; der

djoedjoer, zooals de meest gebruikte benaming dier koopsom op

Sumatra luidt. De vader der bruid evenwel ontvangt het geld, dat

door hem aan de geheele familie ten goede komt.

Be djoedjoer.

Min houde wel in het oog, dat de inzettingen aangaande het

huwelijk bij verschillende volken, ja zelfs bij onderdeelen van het-

zelfde volk, verschillend zijn. Hier worden dus alleen de algemeene

beginselen genoemd, die bij de huwelijksgebruiken gelden.

De djoedjoer is, of liever was, soms zeer hoog en regelde zich

naar den stand, het aanzien der familie van de vrouw. Ons bestuur

heeft daar, waar de djoedjoer eene buitensporige hoogte bereikte,

in overleg met de volkshoofden, het bedrag gematigd. De daar-

omtrent vastgestelde regelen worden echter bij de Bataks en de

Lampoengers veel ontdoken. Die hooge djoedjoer werkte zeer be-

lemmerend op het sluiten van huwelijken, noodzaakte velen tot het

maken van zware schulden, hield anderen voortdurend in een staat
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van economische afhankelijkheid, was oorzaak van veel twist en

onlusten en werkte maatschappelijk zeer ongunstig.

Bedragen van f 1000, zelfs van f 2000, werden genoemd.

Nochtans, er waren accommodementen om de zware eischen te

verzachten. Vooreerst werd uit bluf de djoedjoer dikwijls opgegeven

tot een hooger bedrag, dan werkelijk werd betaald. Verder werd

soms de helft slechts betaald en bleef de bruidegom de andere helft

schuldig, als een soort van waarborg, dat de jonge vrouw goed zou

worden behandeld.

Ook komt het voor, dat de djoedjoer kan worden verdiend door

arbeid ten behoeve van de familie der bruid, volgens bekend bij-

belsch voorbeeld. Bij de Grajö's komen zulke „angkap djandji" met

een landgenoot veel voor. De aangenomene werkt soms jaren lang

om den bruidschat, hier „oendjoek" geheeten, in te verdienen en

mag daarna zijne vrouw pas wegvoeren. De afbetaling der oendjoek

wordt ook wel opzettelijk uitgesteld. Zij bedraagt bij hen van 40

tot 200 dollar.

Bij de Koeboes komt het ook veel voor, dat slechts de helft van

den bruidschat wordt betaald; de ouders der vrouw behouden dan

het recht, dat deze te hunnen behoeve werkzaamheden verricht en

de jonggetrouwden wonen het eene jaar in bij de vrouws-ouders,

het volgende bij die van den man. Eerst als de ouders overleden

zijn, bouwen zij zich dan een eigen woning.

Bij de Loeboes duurt de verloving twee jaar; in dien tijd werkt

de jongeling voor zijn a. s. schoonouders; hij heeft daarentegen

slechts f 2.50 bruidschat te betalen, terwijl bij de naburige Man-

dailingers voor eene vrouw uit het volk f 50.— wordt betaald.

L> viraatshuioelijh

De vrouw treedt geheel uit haar stam; als het huwelijk kinder-

loos blijft, kan zij worden omgeruild voor eene zuster of andere

verwante of wel zij keert in sommige gevallen tot haar familie

weder en de bruidschat wordt terugbetaald.

Als eene vrouw weduwe wordt, blijft zij in den regel in de

familie, waar zij was ingekocht. Soms gaat zij dan van rechtswege

over als echtgenoote op een erfgenaam van den overledene; bij
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enkele volken is een geval als dit bijna het eenige, dat een man
meer dan ééne vrouw heeft. Op verschil in leeftijd wordt bij het

erven van /.nik eene vrouw niet gelet.

Dit huwelijk heer leviraatshuwelijk. De SumatraaD noemt het

minder deftig ganti tilcar. van slaapmatje verwisselen. Het komt

voor op Nias. bij de Bataks, de Loeboes, de Gajö's en de Redja-

ngera die, hoewel van Minangkabausche afkomst, het matriarchaat

hebben laten varen.

Bij de Gajö's is het leviraatshuwelijk geenszins algemeen. Als

de weduwe nog jong is, tracht men haar te doen huwen met een

broer of een neef' van haar overleden man of met een adoptief-

zoon, teneinde haar in de familie te houden.

Bij de Bataks gaat het leviraatshuwelijk ook niet meer consequent

door. Een broeder behoeft nooit zijns broeders weduwe, noch een zoon

zijne stiefmoeder te huwen. Wel rust op hen de onderhoudsplicht.

Schaking.

Ben gevolg van de moeielijkheid om de djoedjoer bijeen te krijgen

zijn de huwelijken door middel van schaking. Het meisje laat zich

schaken, haar ouders worden voor een fait accompli gesteld en de

zaak loopt af met eene gedeeltelijke betaling van de koopsom en

een verzoeningsmaaltijd.

Bij de Bataks komt schaking al naar de streek eene enkele maal

voor of is zij bijna regel; bij de Redjangers heeft zij veel plaats,

doch daar is het dikwijls eene schaking in schijn. Bij de Gajö's

wordt schaking geduld, doch streng behandeld. In Böbasan is zij

niet toegelaten. Ook de Loeboes kennen dezen huwelijksvorm niet.

Ernstige gevolgen, zooals langdurige familie-veeten of oorlogjes,

heeft de schaking op Sumatra niet. Het feit is strafbaar bij de

wet, doch vormt een z.g.n. klacht-delict, alleen vervolgbaar op

klacht der beleedigde partij. "Waar de schaking dus een adat-

instituut is en , door de verwanten der vrouw geen klacht wordt

ingediend, blijft de rechter er buiten.

Adoptie.

Waar het patriarchale stelsel bestaat, wordt het gemis van een
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zoon sterk gevoeld en komt men daaraan soms te gemoet door het

aannemen van een ander als zoon, zooals bijv. bij de streng patri-

archale Chineezen veel voorkomt. De Islam kent de adoptie niet.

Op Sumatra komt de instelling alleen bij de Gajö's veel voor.

Dikwijls wordt een slaaf als adoptief-zoon uitgekozen, nadat hij

vooraf is vrij gemaakt.

Angkat-huwelijk.

Zeer verbreid daarentegen is het angkat-huwelijk, het doen in-

trouwen van een schoonzoon, waarbij dus de dochter in het ouder-

lijke huis blijft. Deze huwelijksvorm heet ook wel „ambil-anak"'.

AngJcat beteekent aannemen of opnemen (in de familie) ; ambil-

anak: als zoon aannemen. Dit huwelijk heeft voornamelijk plaats

als er geen zoons zijn, maar ook wel als de ouders er sterk tegenop

zien eene dochter te laten vertrekken. Zij zien dan af van de djoe-

djoer. De opgenomen schoonzoon verkeert in eene soort van af-

hankelijke positie in de woning zijner schoonouders. Voor den man

geldt zulk een huwelijk als minderwaardig; het is dan ook het deel

der allerarmsten.

Een vreemdeling komt in het vreemde land op deze wijze dik-

wijls aan eene vrouw, en zijne afstammelingen gaan op in het volk

zijner vrouw. Soms werd zelfs een slaaf als anak angkat in eene

familie opgenomen.

Bij de Gajö's komen angkat-huweiijken veel voor, meestal met

vrijwillig of gedwongen uitgeweken Atjehers en met Bataks.

Veelal zijn die echtverbintenissen van tijdelijken aard, doordat de

vreemde schoonzoon naar zijn land terugkeert; de kinderen blijven

dan in de familie van de moeder.

^Andere sporen van matriarchaat.

Op Sumatra vindt men behalve het angkat-huwelijk nog enkele

gebruiken, die aan het matriarchaat herinneren. Die gebruiken zijn

te beschouwen óf als gevolgen van dezelfde drijfveeren, die het

matriarchaat deden ontstaan, óf als restanten van een vroeger

algemeen geheerscht hebbend matriarchaat.

Bij de Atjehers zijn duidelijke sporen van matriarchaat te vinden.

Op zijn erf laat de schoonvader een of meer woningen bouwen
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voor zijne dochten en hare mannen, of wel wordt haar een vertrek

afgestaan in hot huis, De achoonsoon wondt ook verlegenheid voor

tegenover de familieleden zijnor vrouw. Een bruidschat wordt be-

taald, doch daarvoor geniet het jonge paar dan ook onderhoud van

don Bohoonvader voor eenigen tijd. De schoonzoon geeft gedurende

don tijd. dat hij bij de ouders der vrouw in de kost is, af en toe

een geschenk aan zijne vrouw bij wijze van kostgeld voor de da-

gen, dat hij bij haar eet. De kinderen behooren aan den vader;

eeiie oude genealogische indeeling van het volk op patriarchalen

grondslag, voorafgaande aan de huidige territoriale indeeling,' in

vier „kawöm's" (geslachten) is nog te herkennen, het best in de

meer onderwetsche Wil Moekims.

Men ziet eek wel eens een spoor van matriarchaat in de om-

standigheid dat — behoudens daar, waar de invloed van den Islam

deze verhoudingen bepaalde — kinderen van slavinnen den staat

der moeder volgden. Het kind van een slaaf en eene slavin van

verschillende meesters behoorde aan den eigenaar der slavin; het

kind van een vrijen man en eene slavin eveneens; het kind van

een slaaf en eene vrije moeder was vrij.

Kinderhuwelijken.

Dat bij de Atjehers de gehuwde dochter bij haar vader bleef

wonen met haar man, moet wel in de hand zijn gewerkt door de

prille jeugd van de jonge echtgenoote. De huwelijken worden in

de kinderjaren gesloten, dikwijls op 8 a 10 jaar, en zulk een kind

wordt aan den man overgegeven ook. Jongens huwen in den regel

niet vóór hun 16 e jaar.

Gelukkig is er in dit opzicht verandering waar te nemen en verdere

verbreiding van het onderwijs zal dit euvel meer en meer beperken.

Die kinderhuwelijken komen op Sumatra vrij veel voor, ook bij

andere volken, vooral bij de Mandailingers. Gewoonlijk is bereke-

ning van de zijde der ouders er de oorzaak van. Met het overgeven

van het meisje aan den echtgenoot wordt veelal (volstrekt niet

altijd) gewacht tot zij den maagdelijken leeftijd is ingetreden. Bij

de primitieven, de Koeboes vooral, bestaan in dit opzicht weerzin-

wekkende, ook in physiek opzicht zeer schadelijke, practijken.
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In leeftijd der echtgenooten bestaat dikwijls een groot verschil.

Een correctief tegen dezen ongewenschten toestand is, dat die op-

gedrongen huwelijken veelal niet lang duren. De man scheidt

spoedig en bij een tweede huwelijk zijn man en vrouw zelfstandi-

ger en vrijer in hun keus. Een tweede huwelijk gaat ook met

minder plechtigheden gepaard en is minder duur.

Wij zagen reeds, hoe bij de Minangkabauers een vader zijn zoon

gaarne met eene zijner vrouwelijke kemanakans doet huwen. Bij

de Bataks is de trek naar zulk een huwelijk met eene nauwe ver-

wante (nauw verwant naar cognatisch begrip) nog veel sterker. Men
laat bij hen bijna algemeen kinderen reeds huwen; de jongen wordt

dan getrouwd met zijne
y)
impaV\ de dochter van een broer van

zijne moeder, of in 't algemeen met een meisje, welker marga de

bebërë van den jongen is, d. w. z. de marga, waaruit zijne familie

bij traditie en bij voorkeur de vrouwen zoekt.

In tegenstelling met de gewoonte bij de andere volken van Su-

matra wordt van de Gajü's bericht, dat bij hen over 't algemeen

geen zeer jonge huwelijken voorkomen ; er zijn zelfs veel oude

vrijers en vrijsters in het land. Ook let men er bij hen op, dat de

jongelui naar leeftijd bij elkaar passen. Algemeen is het begrip,

dat het niet past eene jongere zuster te doen huwen, als er nog

eene oudere ongetrouwd is. Heeft zulk een huwelijk plaats, dan

moet het bezwaar door een geschenk uit den weg worden geruimd.

Hetzelfde geldt voor bezwaren van lichaamsgebreken en te nauwe

verwantschap, buiten die, welke volgens adat of godsdienstige wet

een huwelijk beletten.

Het jongere geslacht verzet zich tegen afkeerwekkende adats als

boven aangeduid, en ook hierin vertoont zich de strijd tusschen

Oud- en Jong-Sumatra. Zij willen niet meer jong trouwen, en zij

huwen met een meisje hunner keuze, als zij eene positie hebben

verworven.

Ook andere vreemde gebruiken, zooals het „roosteren" eener pas

bevallen vrouw, waarbij zij dagen lang aan de inwerking van een

heet vuur is blootgesteld (Atjehers, Gajü's, Bataks, Loeboes), en

het bewaken van jonggehuwden, opdat zij 3 of 7 nachten lang
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geene gemeenschap zouden hebben, beide „pantang" gebruiken ter

afwering van booze invloeden, en bij de Arjehers en Gajö's het

Bterksi ontwikkeld, beginnen hun kracht te verliezen.

Verhouding der si ksi n,

In de streken, waar de Rffohammedaansche gezindheid het sterkst

is. bij de beide takken der Maleiers en de Atjehers, worden de

jonge vrouwen, zoo zij nog ongehuwd mochten zijn, over het geheel

vrij streng bewaakt en is er weinig gelegenheid voor eenigszins

vrijen omgang tusschen jongens en meisjes. Ook in dit opzicht valt

in de meest ontwikkelde streken eene kentering duidelijk waar te

nemen en went men zich aan de gedachte, dat jongelieden van

illende kunne wel met elkaar kunnen omgaan zonder bijge-

dachten van sensueelen aard en zonder zich te compromitteeren.

In de minder streng Mohammedaansche en in de Heidensche

streken is de omgang tusschen de seksen heel wat vrijer. Vooral

over de Bataks gaat een roep van groote ongebondenheid en, naar

het schijnt, niet ten onrechte. Bij de eigenlijke Tobaneezen oor-

deelde de publieke opinie scherper over dezen vrijen omgang dan

bij de andere Bataks; onder hen waren echter beroeps-prostituées,

die elders niet voorkwamen.

De vrije omgang der seksen had ook het voordeel, dat er huwe-

lijken uit liefde tot stand kwamen. Het is opmerkelijk, dat overal

waar die vrije omgang werd getolereerd, het natuurlijke gevolg

daarvan voor eene groote schande gold. Dit heeft soms betreurens-

waardige gevolgen, daar het aanleiding geeft tot vruchtafdrijving,

als een huwelijk niet kan plaats hebben.

Naik-huwelijk.

Als een jonge man zich aan groote vrijheden jegens een meisje

schuldig maakt, houdt dat naar haar begrip implicite eene huwe-

lijksbelofte in. Bij de Karo-Bataks bestaat in zulk een geval de

gewoonte van het „nangkih", d. w. z. beklimmen, n.1. van het huis

des jongen mans door het meisje. Zij geeft daarmee te kennen, dat

zij in dat huis behoort. Gewoonlijk stemt de jongeling in zulk een

geval in een huwelijk toe; bij weigering vervalt hij in eene zware

boete. Ook de Gajö's kennen zulk een „nöik-huwelijk". Als het
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meisje bij eene huwelij kskeuze haar eigen zin wil volgen, bestijgt

(nöik) zij het huis van den rödjö van den man harer keuze. Bij

Mandailingera en Loeboes komt dit huwelijk mede voor.

Onwettige geboorten behooren alzoo tot de zeldzaamheden. Het

geval kan zich voordoen, dat de vader van het verwachte kind het

meisje niet huwen kan ; in dat geval wordt dikwijls voor een fictief

huwelijk en een fictieven vader gezorgd.

Ongehuwde vrouwen zijn eene hooge uitzondering; de vader of de

maniak voorkomt wel, dat dochter of kemanakan ongehuwd blijven.

Bij de Lampoengers bestaat een vrij ongedwongen omgang tus-

schen jongelieden van beiderlei geslacht. Des avonds worden vele

bijeenkomsten gehouden, waaraan de geheele opgroeiende dorpsjeugd

deelneemt en men zich vermaakt met elkaar geïmproviseerde min-

neliederen toe te zingen, waarbij heel wat dichterlijk talent wordt

ontplooid.

Ook bij de Bataks kent men dit woordenspel, dat een echte

wedstrijd wordt tusschen de jongens en de meisjes. Het loon voor

den knappen, overwinnenden redenaar blijft niet uit.

In overeenstemming met het exogame begrip wordt er scherp

op gelet, dat een jongeling niets uithaalt met een meisje van zijn

eigen marga.

Bij de Loeboes en verschillende andere volken bestaat iets der-

gelijks. Door den invloed van den Islam worden de zeden op dit

punt strenger.



VIL GODSDIENST, ONDERWIJS EN ZENDING.

§ :;i. //. \di ndom.

Een 170000 Christenen, 300000 Heidenen en meer dan 4 500000

Mohammedanen stellen Sumatra's bevolking samen naar den godsdienst.

De groep Heidenen dunt ten voordeele der beide andere gezindten.

Hei is eene kwestie van tijd, dat er geen Heidenen meer op Sumatra

zullen zijn. Het proces der Islamiseering van de Heidensche volken

op Sumatra is reeds een 700 jaar aan den gang en zou zich nu

spoedig geheel afspelen, als de Christelijke Zending onder de Bataks

geen wig had gedreven tusschen de Mohammedaansche blokken der

Maleiers en der Atjehers. De animistische volksgodsdiensten zijn ten

ondergang gedoemd. Zij bezitten niet de levenskracht der wereld-

godsdiensten en zijn niet vereenigbaar met den modernen vooruit-

gang. Zij verweren zich niet actief, bieden slechts lijdelijken weer-

stand aan de opdringende ethische godsdiensten, missen den moed

hunner overtuiging en voelen hun ondergang naderen.

Waar Heidenen en Christenen wonen.

Thans vindt men nog Animisten onder de bewoners van Semindo

en Pasoemah, doch hun getal neemt jaarlijks af. De bekeerlingen

van den Islam zijn natuurlijk in de eerste generaties nog geen

zuivere Mohammedanen, maar hunne gezindheid gaat toch dien

kant uit. Een steeds afnemend getal Heidenen komt voor onder de

primitieve stammen (§ 24), terwijl de hoofdmassa der Animisten ge-

vonden wordt onder de Bataks. We zagen, dat Mandailing, Angkola

en Padang Lawas Mohammedaansch zijn op enkele Christenen na.

Sipirok is voor ';
5 Christen; de Tobalanden en Oeloean zijn voor

de helft Christelijk, voor de helft Heidensch ; op Samosir is de

groote meerderheid nog Heiden; Dairi, Si Baloengoen, de Karo-
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landen zijn nog bijna geheel Heidensch ; naar de zijde van Sumatra's

Oostkust is eene grenszöne, waar Islam en Christendom elkaar het

geestelijke terrein betwisten.

Het overige Sumatra is geheel Mohammedaansch.

Uit het Heidendom der Bataks.

Het Heidendom der Bataks onderscheidt zich hierdoor van dat

der andere animisten, dat het geloof er nauwkeuriger omschreven

is, dat er meer stelsel en „wetenschap" in zit. Hindoesche invloeden

hebben er sterk op ingewerkt. De titels en namen der goden zijn

Hindoesch ; de kennis en de namen der sterrenbeelden, de mytho-

logie, de tijdrekening toonen trekken aan het Hindoeïsme ontleend.

De Bataks stonden dan ook, al hebben zij lang aan den Islam-

schen stroom weerstand geboden, op heel wat hooger beschavingspeil

dan de Koeboes e. d. g. Hun eigen litteratuur en schrift, mede erf-

stukken uit de Hindoesche periode, getuigen daar reeds van.

De kennis van de heidensche wetenschap berust bij de „priesters",

de „goeroe's" of wichelaars. Het volk weet van die moeielijke zaken

zeer weinig af; het erkent de goden of debata's in hun verschillende

graden en trappen in theorie, doch houdt zich voor eigen gebruik

meer aan de zielen der voorouders, om daaraan te offeren en ze aan

te roepen, als er iets niet in orde is. In ernstige gevallen en bij

bijzondere gelegenheden neemt men zijn toevlucht tot de geleerden.

Bataksche heidendom en wetenschap zijn sterk in verval. Een

knappe goeroe of een krachtig medium is haast niet meer te vinden.

Wichelboeken, „poestaha's" uit zeer lange, bereide boombastreepen,

harmonika-achtig opgevouwen tusschen twee plankjes, de bladzijden

aan beide kanten beschreven en beteekend, zijn er nog genoeg, maar

slechts weinigen kunnen er mede werken.

Gelijkelijk sterk ontwikkeld en stelselmatig uitgewerkt waren de

drie uitingen van het animisme : het fetisisme, de vereering en be-

nutting van krachtige geesten, die huisden in voorwerpen, welke

zich door iets bijzonders kenmerkten ; het sjamanisme, de kunst van

het raadplegen van geesten van voorouders en voorname geesten

door middel van een medium, dat in trance-toestand zijn lichaam

bood tot nederdaalplaats voor die geesten, of wel zijn eigen geest
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naar lier geestenverblijf kon zenden, zoodat die geesten in zeer

bijzondere taal door don mond van don sjamaan hun advies konden

uitbrengen : het spiritisme, do vereering naar bijzondere riten van

geesten, goede en kwade; geniën en demonen; hooge en lage;

nabije en verre vooronders; stichters van het dorp; beschermers

van persoon, familie stam; mythologische personen.

n der Bataks.

Wat de fetisistische uitingen van het Batak-geloof aangaat valt

het op, dat zij zooveel zelfgemaakte fetiesen hadden. Wij noemen

de tooverstaven en de pengoeloebalang's.

Van de tooverstaven of „toengkat" bestonden er twee soorten.

De toengkat maUkat was glad en had aan het boveneinde een

beeld, meestal een ruiterbeeld ; de toengkat panaloean was, behalve

aan het benedeneinde, geheel met menschen- en dierenfiguren bewerkt.

De pengoeloebalang speelde vooral bij de Toba's een groote rol.

Het woord beteekent legerhoofd en de feties werd gebruikt om in

den oorlog te worden vooruitgedragen en de overwinning te ver-

schaffen. Het was een ruw steenen beeld, met eene holte er in,

waarin de krachtige substantie, de poepoek", werd bewaard. Dezelfde

poepoek werd bij de Karo's eenvoudig in een houten of steenen

potje geborgen.

De poepoek was een tooverbrij, bestaande uit de volgende ingre-

diënten: kwijnende bladeren van afstervende planten; hout, door

den bliksem getroffen; hout, door vuur verteerd; ongekookte rijst

van weduwen, blinden of doofstommen; aarde van een plaats, waar

dieren met elkaar gevochten hebben ; dorre gras- en rijsthalmen en

jeukende vezeltjes van de suikerpalm; dit alles geroosterd, fijn ge-

stampt en vermengd met de asch van een op zeer wreede wijze

gedood kind.

Dit kind werd tot het hoofd toe ingegraven in den grond ; daarna

liet men het beloven den erfvijand van den stam te verderven en

ten slotte werd het gedood, door het kokend lood in den mond

te gieten.

De Loeboes zijn berucht om de krachtig werkende fetiesen, die

hun „dotoe's" kunnen maken en waarmee zij kwaadaardige psychosen
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kunnen verwekken. Het voornaamste bestanddeel van de poepoek

bereiden zij uit het lijkje van een foetus.

Met den mensch-feties Singa Mangaradja van de Toba's maakten

wij reeds kennis in § 16.

mamanisme.

De meest in het oog vallende uitingen van sjamanisme komen

voor bij de Bataks en bij de Maleische troeboek-visschers aan beide

zijden der Brouwerstraat, doch het is overal in verval. Het medium

is bijna altijd eene vrouw; alleen in Padang Lawas vervulde een

man deze functie. Deze media hebben niets te maken met de

„goeroe's", de kenners der geesten, de bereiders der fetiesen en

leiders der godsdienstige plechtigheden.

Bij de Bataks.

Bij de Bataks had bijna elk dorp zijn sjamaan, meestal aange-

duid als: „sibaso", d. i. : het woord. Zij werden in extase gebracht

door het inademen van wierook en door eene bijzondere, lang aan-

houdende, eentonige muziek, voornamelijk van trommen. Zoodra de

bëgoe, de geest, in haar was neergedaald, gaf deze zijn advies in

de „hata ni bëgoe siar'\ de taal van den neergedaalden geest, en

werd hij rijkelijk van offers voorzien. De tooneelen, die zich bij

zulk eene raadpleging der geesten afspeelden, waren verre van

stichtelijk. De doeleinden, waarvoor raad werd gevraagd, waren

ook geenszins altijd onberispelijk.

Bij de troeboek-visscherij

.

Bij de troeboek-visschers van de Brouwerstraat was het raad-

plegen der geesten door middel eener sjamane meer gecentraliseerd.

Het medium heette „djindjang-radja" en hare waardigheid bleef

steeds in dezelfde familie.

De troeboek-visscherij heeft zich naar Noordelijker streken ver-

plaatst. De troeboek is een soort van elft, waarvan de gezouten

kuit (telor troeboek) een handelsartikel is. Deze visch komt op

bepaalde tijden des jaars in groote scholen opzetten, en daarmede

ving het vischseizoen aan. Het raadselachtige komen en verdwijnen

van de troeboek werd toegeschreven aan de werkzaamheid van een

zestiental geesten, die verblijf hielden aan verschillende kapen en
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inhammen aan de Brouwerstraat. Als nu de visch op den gewonen

tijd uitbleef en de bevolking alzoo in haar bestaan werd bedreigd,

moest er een groot feest worden gegeven om de geesten te be-

zweren en hen at' te vragen, wat er gedaan moest worden om de

visschen te doen komen.

Beo eerste orakel werd gehouden te Horkit-Batoc, aan den Su-

matra-wal. en diende om aan te geven, hoe het volksfeest gevierd

diende te worden, hoeveel buffels en geiten daarvoor moesten worden

geslacht, welke formaliteiten daarbij in acht moesten worden ge-

nomen enz. liet kon dagen, ja maanden duren, eer de in geest-

verrukking verkeerende vrouw het sein gaf om op te breken voor

liet tweede, grootere orakel te Bene/kalis; in een staatsie-vaartuig

werd de djindjang-radja overgebracht, door alle feestvierenden ge-

volgd. Ook daar nam zij in de feestloods plaats en volgde eene

séance. De zestien geesten werden één voor één geraadpleegd en

de middelen, om de visschen te doen verschijnen, werden opge-

noemd.

De sjamanen hebben steeds één of meer helpsters, die de gees-

tentaai in verstaanbare taal overbrengen en het medium tijdens

hare extase bedienen en haar in den gewenschten toestand brengen

en houden.

Spiritisme.

De geestenvereering zal nog vele geslachten lang eene groote

plaats innemen in het gedachten- en gevoelsleven der bevolking,

ondanks Islam en Christendom. Er is geen denken aan om ook

maar een oppervlakkig overzicht te geven van de tallooze geesten

en \;m de wijze, waarop zij vereerd worden of wraarop men zich

aan hunne booze invloeden tracht te onttrekken.

De Bataks onderscheiden „tondi" of „tewcfo*", het levensbeginsel,

de levenskracht, en „&ë(/oe", de geesten of schimmen der dooden.

De tondi moet sterk zijn of worden, en om haar sterk te maken

wendt men sympathetische middelen aan, zooals harde voorwerpen,

planten met een taai leven, een mooie of geschikte naam, rijst en

eieren als voedingsmiddelen e. d. g. De bëgoe's worden gevreesd;

zij leiden een schimachtig bestaan, dat een afbeeldsel is van dat
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der levenden en het is zaak hen te vriend te houden. Doet men
dit, dan brengen zij dikwijls zegen aan.

Eene aparte klasse van geesten vormen de natuurgeesten, v hau-

toe" genaamd, die overal gedacht en zelfs gezien worden als bron-,

aard- en boschgeesten.

Verder zijn er verschillende mythologische personen of halfgoden,

„debata" geheeten; de meeste zijn afkomstig uit het Hindoesche

pantheon. Het volk kent hen weinig of niet; alleen de goeroe's

worden ondersteld op de hoogte te zijn van hun namen, attri-

buten, eigenschappen en van de wijze, waarop zij vereerd dienen te

worden.

32. Mohammedanisme op Sumatra.

Op Sumatra heeft de Islam het diepst wortel geschoten van alle

eilanden in dezen archipel.

We zagen reeds, dat de Islam er het oudst is en dat de Haleiers

van alle Indische volken het meest er toe hebben bijgedragen om
het nieuwe geloof te propageeren. Elke Mohammedaan is, wanneer

hij met menschen van lagere cultuur \erkeert, in zekeren zin pro-

pagandist. Door het meerdere prestige van den Islam boven het

heidendom dringt de eerste vanzelf door. Door den handel worden

de aanrakingen talrijk; door huwelijken, het koopen van slaven,

door de aanwezigheid van Mohammedaansche ambtenaren, kortom

door alle aanraking van Mohammedanen met animisten breidt de

Islam zich langzaam uit. Behalve het langer bestaan van den Islam

op Sumatra en den treklust der Haleiers zal ook wel tot de meer

intense Islamiseering van de groote massa der Sumatraansche be-

volking hebben bijgedragen, dat de Hindoesche beschaving en gods-

dienst op Sumatra slechts weinig en oppervlakkig invloed hebben

uitgeoefend. Het is in dit verband wel opmerkelijk, dat bij de

Madoereezen en de Soendaneezen, waar de Hindoe-invloed ook zoo-

veel zwakker is geweest dan op het overige Java, de voorschriften

van den Mohammedaanschen godsdienst trouwer worden nagekomen

dan op Hidden-Java.

Onze Regeering onthoudt zich van allen rechtstreekschen of zij-

delingschen steun van den Hohammedaanschen godsdienst en zijne

il
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propaganda, en zooveel mogelijk ook van inmenging in zaken, dien

godsdienst betreffend.

Mohammedaansche godsdienst-beambten kunnen geene bezoldiging

erlangen; enkelen genieten die evenwel in hunne kwaliteit van

adviseur bij de lnlandsehe rechtbanken.

Er bestaan eenige regelen voor het bestuurstoezieht op het Mo-

hammedaansoh godsdienstonderwijs. Voor den bouw van moskeeën

kan niet dan hoogst zelden, wanneer daartoe bijzondere aanleiding

mocht bestaan, van Regeeringswege geldelijke ondersteuning worden

verleend. liet opbrengen van de geestelijke belastingen is geheel

overgelaten aan het goedvinden van het individu; Europeesch noch

Inlandsen bestuur mag zich met de inning daarvan bemoeien.

Voor Java en Madoera zijn algemeene, voor Sumatra plaatselijke

regelingen gemaakt voor toezicht van het Europeesch bestuur op

kassen voor godsdienstige of liefdadige doeleinden, en op heffingen bij

huwelijkssluiting en echtscheiding. Algemeene bepalingen gelden ook

om vast te stellen, welke personen bevoegd zijn tot het sluiten van hu-

welijken en het kennisnemen van verstootingen onder Mohammedanen.

Verschillende, zeer nuttig werkende, bepalingen zijn uitgevaardigd

ten opzichte van hen, die zich ter bedevaart ' naar Mekka willen

begeven.

Grootere intensiteit van de belijdenis van den Islam oj) Sumatra.

De Mohammedaansche gezindheid moge op Java even sterk zijn

als op Sumatra, op dit laatste eiland houdt men zich trouwer aan

de voorschriften van den godsdienst en voelt men nog sterker in

een Mohammedaansch land te leven.

Een merkwaardig voorbeeld hoe krachtige Mohammedaansche

gezindheid (bij aanhangers van een ander geloof noemt men trouw

aan den godsdienst veelal „fanatisme") kan samengaan met groote

afwijkingen van het Mohammedaansche recht leveren de Minang-

kabauers met hun matriarchaat. De regelen voor het Moslimsche

familie- en erfrecht zijn daarmee in onverzoenlijken strijd.

Waaruit de meerdere intensiteit blijkt.

De vijf dagelijksche godsdienstoefeningen en die, welke door

een voldoend aantal leden der gemeente gemeenschappelijk in de

bedehuizen moeten worden verricht, worden op Sumatra trouwer in



163

acht genomen dan daarbuiten. Ook ziet men hier meer vrouwen, in

de daarbij voorgeschreven kleeding, dezen godsdienstplicht vervullen.

Aan niet-ritueele gebeden of doa's laat men het evenmin ontbreken.

De verplichte aalmoezen (djakat en pitrah) worden het trouwst

opgebracht in de- gewesten Oostkust en Westkust van Sumatra,

Palembang en Atjeh.

De wijze van heffing en de verdeeling onder acht categorieën

van personen, zooals de Wet die eischt, kan nergens in Indië zui-

ver worden toegepast wegens de totaal andere toestanden, die er

heerschen in vergelijking met het land en den tijd, waarin de voor-

schriften der Wet ontstonden, doch wel streeft men er naar den

geest der wet te benaderen.

Evenals in de Soendalanden bestaat er in Atjeh eene soort orga-

nisatie voor de djakat-verdeeling.

De vastenplicht in de 9 e Mohammedaansche maand (Ramadlan of

Poeasa) wordt door de groote meerderheid der Sumatranen in acht

genomen ; in dit opzicht staat Sumatra met Banten en Madoera gelijk.

Het maatschappelijk leven is in die maand dan ook meer dan

elders in de war en de nachten zijn meer rumoerig. Bij die nach-

telijke dikir's, en vooral bij de ratip's, geschiedt heel wat onheiligs.

In Atjeh is het ratip-lawaai het ergst x
) en vermaken de jongelie-

den zich met caricaturen van het ratip.

HadjVs.

Naar verhouding der bevolkingssterkte levert Sumatra het grootste

aantal hadji's van geheel Indië. Daar overigens bekend is, dat de

Islamieten van onze koloniën het trouwst hun bedevaartsplicht

vervullen, zal men waarschijnlijk kunnen zeggen, dat in dit opzicht

Sumatra vooraan staat in de Mohammedaansche wereld. De Minang-

kabauers gaan het meest naar Mekka, maar zelfs uit de meest af-

gelegen streken, en onder de minst ontwikkelde Mohammedanen

van Sumatra, als bijv. in Gajó" Loeös, doen velen den tocht. Ook

het aantal vrouwelijke hadji's is op Sumatra groot.

Voor overledenen, die den bedevaartsplicht hadden uitgesteld, kan

men den hadj per procuratie laten verrichten. Nergens ontbreekt het

aan personen, die tegen een overeengekomen bedrag de zorg op

1) Zie Sn. Hurgronje: De Atjehers, Blz. 220 v. v.
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zich aemen, dat iemand te Mekka ten behoeve van een doode de

plechtigheden zal verrichten.

Behoudens de/e mogelijkheid van uitstel en plaatsvervanging, is

de hadj een plicht, die rust op eiken Mohammedaan, die physiek en

financieel daartoe geschikt is en geen personen onverzorgd achterlaat,

ten aanzien van welke hij onderhoudsplicht heeft. Eenmaal in zijn

Leven minstens moet hij liet heilige terrein om Mekka hebben betreden,

de plechtigheden om de Kaaba, die in het dal van Mina en op de

vlakte van Arafat in de eerste helft der feestmaand (de 12e van

het maanjaar) hebben meegemaakt.

Hieruit volgt dus, dat een hadji niet anders is dan een Moham-

medaan, gezond en eenigszins welgesteld, die een op hem rustenden

godsdienstplicht heeft vervuld. Op Sumatra is hij dan ook in den

regel niet anders dan dat. Het spreekt wel van zelve, dat, waar

zoovelen tegelijk de verre reis aanvaarden, bij vertrek en terugkeer

de Mekka-gangers feestelijk worden uitgeleid en binnengehaald.

Maar na den tocht volbracht te hebben keert de hadji tot zijn

gewone werk terug en onderscheidt hij zich, op enkele uitzonderin-

gen na, zelfs door zijne kleeding niet van zijne medeburgers. Het

dragen van een witten hoofddoek en de verschijning bij feestelijke

gelegenheden in de Arabische 'dracht zijn in den regel de eenige ken-

teekenen van den hadji. Het getal hadji's is op Sumatra groot en het

doen van een verre reis is voor een Maleier niet zoo heel bijzonder ; dus

geniet de hadji om zijn hadj i-zijn geene bijzondere vereering. Is hij

van slaven-afstamming — bij de Mandailingsche hadji's is dit nog al

eens het geval — , dan zal men om zijn hadj zijne afkomst niet vergeten.

Op Java is het dikwijls anders. Daar is zeker ook geen reden

om den hadji voor een soort priester te houden — de Islam kent

geen priesters en geen sacramenten — en evenmin om hem te wan-

trouwen als een fanatiek pan-Mohammedaan, maar op Java blijft

hij zich in den regel onderscheiden door de hadj i-kleeding; het

getal hadji's is er relatief minder groot dan op Sumatra en er blijft

bij den dësaman nog wel wat hangen van den eerbied voor den

man, die zoo ver heeft gereisd, zooveel van de wereld heeft gezien

en den grooten eisch van den godsdienst heeft vervuld.

Ken maatschappelijk nadeel van het hadj-gebod is, dat het veel
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geld aan het land onttrekt; een voordeel is, dat het medewerkt tot

het doen ontstaan van een burgerstand, een groep van handelaars,

ambachtsbazen, mj veren, tusschen den ambtenaarsstand en het be-

krompen landvolk in staande. Er is ecnige analogie tusschen de

maatschappelijke gevolgen van het hadji-wezen in Indië en die van

de kruistochten in de Europeesche Middeleeuwen.

Moskeeën.

Het aantal moskeeën (masdjid, moesadjid) is het talrijkst op Su-

matra's Westkust; elke negeri heeft er een. De moskeeën met het

driedeelige dak, bestaande uit topstuk, middenstuk en onderstuk,

meestal voorzien van eene minaret (menara), soms van eene een-

voudige stellage om de gebedsuren af te roepen, en bij den ingang

een gemetselden vijver voor de ritueele wasschingen, vormen er een

karakteristieken trek van het landschap. Soms zijn zij kostbaar,

vooral de in de laatste jaren gebouwde, doch bij die nieuwe bede-

huizen heeft de goede smaak veelal geleden door de zucht om het

bedehuis „mooi" te maken. Ook in de Oostkust-gewesten zijn de

moskeeën talrijk en dikwijls zeer ruim en fraai, vooral op de plaat-

sen, waar een inlandsch bestuurder resideert. De vroegere Sultans-

moskee te Palembang is vermaard ; de moskeeën te Medan en

Tandjoeng Poera zijn voorbeelden van bouwkundig schoon.

Sommige moskeeën genieten groote vermaardheid om de eene of

andere bijzondere reden, bijv. omdat zij naast een heilig graf lig-

gen; omdat de uitgebouwde nis (mihrab), die de richting naar de

Kaaba te Mekka (qiblat) aangeeft, waarheen de geloovigen bij de

godsdienstoefeningen het gelaat richten en waarheen ook het ge-

zicht der dooden in het graf wordt gekeerd, bijzonder juist is ge-

steld ; omdat er een of ander wonder is geschied ; omdat een beroemd

godsdienstleeraar er dienst doet e. d. m.

Elke moskee heeft haar eigen kerspel ; mocht al binnen dat kerspel

een andere moskee verrijzen, dan behoudt toch de moedermoskee het

uitsluitende recht op de Vrijdagsgodsdienstoefening. Soms zijn de

moskeeën zeer eenvoudige gebouwtjes, die echter toch de volle be-

voegdheden hebben.

Wij zagen reeds, hoe in Atjeh de kerspelen (moekim) grondslagen

zijn geworden eener territoriale landsindeeling.
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In de slecht bevolkte binnenlanden zijn zeer weinig moskeeën;

zoo vindt men in de («ajo-landen slechts bij zeer groote kampongs

eene mesegit, in her geheel een tiental of weinig meer.

In MMden-Sumatra is de „moesadjid" eigendom van de negeri;

elders geldt zij als eigendom der gemeente in ruimen zin en worden

de kosten van bouw en onderhoud bestreden uit een moskee-kas;

een enkele maal is zij eene vrome stichting (wakf.) en wordt het

onderhoud betaald uit daarvoor bestemde kerkelijke goederen; nog

zeldzamer is zij particulier eigendom. Een kerspel is zelfstandig;

alleen in Zuid-Sumatra bestaat, gelijk op Java, zekere hiërarchie

van de moskee ter hoofdplaats over die van lageren rang.

Mohammedaansch godsdienstonderwijs.

Zeer talrijk zijn de kleinere gebouwen, voor godsdienstige doel-

einden bestemd, en bekend onder den naam van Qoranschooltjes,

soerau op Midden-Sumatra , meunasah in Atjeh , meresah bij de

Gajö's, enz. Op Zuid-Sumatra is ook de Javaansche naam „langgar"

in gebruik. Het zijn de plaatsen, waar de jeugd het Qoran-reciet

leert, waar de mannelijke jeugd, die 's nachts het huis uit moet, den

nacht doorbrengt, waar gemeenschappelijke en individueele gods-

dienstoefeningen worden verricht (de laatste kunnen op elke plaats,

waar water in de nabijheid is, worden gedaan); waar in de nachten

der Vastenmaand in Atjeh de jeugd zich met soms zeer onheilige

spelen amuseert en waar ook dikwijls de reizende man logeert.

Een bepaalden stijl hebben deze gebouwen niet. Zij worden in

elk dorp van niet al te geringe beteekenis gevonden en nemen in

het dagelijksch maatschappelijk en godsdienstig leven der bevolking

eene groote plaats in.

Lager <i<><l.«lienst onderwijs.

Het gewone lagere godsdienstonderwijs wordt op Sumatra genoten

door misschien de helft der mannelijke en eene kleine minderheid

der vrouwelijke jeugd. In Zuid-Sumatra zijn er niet veel schooltjes

en leerlingen en vooral weinig meisjes, die het Qoran-reciet lee-

ren. Op Sumatra's Westkust en in Atjeh doen bijna alle jongens

er aan mee, doch plaatselijk bestaan er groote verschillen. In de

Padangsche Bovenlanden ziet men vrij wat meisjes leeren, maar
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dat dit echter ooit het karakter van eene kinderexploitatie aan-

neemt Bet ohatam mengadji wordt eenigszins feestelijk gevierd en

daarbij wordt den goeroe een gift in geld (gewoonlijk /'2.50) ter

hand gesteld.

Voortgi :< f godsdienstonderwijs.

Op Sumatra, het meest op de Westkust, bestaan groote, ver-

maarde Boerau's, overeenkomende met de pesantrèn's op Java. Zoo-

wel voor de plaatselijke, kleine schooltjes als voor de groote, centrale

inrichtingen voor verder strekkend onderwijs is hier echter de naam

Boerau in gebruik. De glorie der groote soerau's begint te tanen en

her eigenaardige, belangrijke aandeel, dat zij vroeger in het volks-

leven innamen, doet zich niet meer in zóó sterke mate gelden.

De goeroe van zulk een soerau heeft een grooten naam als schrift-

geleerde; dt' studenten komen van heinde en ver en leiden een

eigenaardig leven. Hun leeftijd is van 8 jaar tot ver in de vol-

wassen jaren. Yoor zoover het hun mogelijk is wekelijks naar huis

te gaan, halen zij van huis de noodige rijst en het zout. Hun potje

koken zij zelf, groenten zoeken zij zelve en zoo mogelijk vangen zij

ook zelf de visch voor hun maaltijd. Van de offermalen krijgen zij

hun deel. De gewoonte om op Donderdagavond hun voedsel in de

omgelegen dorpen bij elkaar te bedelen, is op Sumatra minder ver-

breid dan op de pesantrèn's van Java. Sommige studenten blijven

jaren hangen en vereenzelvigen zich geheel met het soerau-leven.

Jonge knapen maken dit leven mee en krijgen zoo reeds vroeg eene

groote zelfstandigheid, geheel strookend met den Maleischen volks-

aard. Op sommige Gouvernementsscholen, die door leerlingen uit

verren omtrek worden bezocht, leeft een deel der leerlingen ook

op de wijze van soerau-studenten.

Modernisme in den godsdienst.

Het lagere soerau-onderwijs is zeer primitief. Van opklimming in

de moeielijkheid der leerstof is weinig sprake; de leerling begint

met het Arabische alphabet op te dreunen en krijgt daarna al

dadelijk Arabischen tekst voor zich. Zij, die eene Gouvernements-

school bezoeken, en daar het lezen van Maleisen en Arabisch karakter

hebben geleerd, komen in het begin nog wel redelijk vooruit, daar

voor hen althans de mocielijkheden zijn gesplitst in die van het
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lezen leeren en het leeren der vreemde klanken. De anderen evenwel

komen voor een groot procent zelfs niet tot het machinale lezen.

Voorzoover de leerlingen niet heel goed begaafd zijn, matten zij

zich tot acht jaren lang tevergeefs af zonder over de grens te ko-

men van het machinale tot het verstandelijke lezen, of juister ge-

zegd: zij komen niet verder, dan tot eene associatie van het ge-

zichtsbeeld van den geschreven tekst en het gehoorbeeld van den

eindeloos vele malen opgedreunden tekst.

Verklaring van den tekst in de moedertaal blijft achterwege. Al

het onderwijs is hoofdelijk, wat er op neerkomt, dat iedere leerling

bijna geheel is aangewezen op zelfoefening. Men ziet eiken leerling

dan ook voor zijn eigen lezenaartje op eigen houtje hardop met

zijn eigen boek worstelen in eigenaardigen cadans. De goeroe leest

den tekst nu en dan mee. Dikwijls is hij zelfs afwezig en toch gaat

het „leeren" zijn gang.

Van hygiënisch standpunt beschouwd is de godsdienstschool zoo

mogelijk nog primitiever.

In de laatste jaren is, uitgaande van de Westkust, het intellec-

tueele centrum van Sumatra, eene zwakke beweging aangevangen

om het godsdienstonderwijs te modernizeeren, te verbeteren volgens

de methoden van het gewone onderwijs. Die beweging sloeg ook

over op ander gebied van den godsdienst.

Wij staan hier voor eene plaatselijke uiting van het algemeene

streven in de Mohammedaansche wereld om eene toenadering tot

stand te brengen van den godsdienst tot de internationale cultuur.

Die beweging heeft zich ook vertoond op Java en heeft daar o.a. ten

gevolge gehad, dat sommige jonge intellectuels onder de Inlanders,

die tevoren in den regel in onverschilligheid voor het geloof' leef-

den, nu weer practizeerend Mohammedaan worden. Op Sumatra be-

stond onder de intellectuels die lauwheid in geloofszaken niet of

althans in mindere mate en zoo is het geen wonder, dat hier de

aandacht eer op het gebrekkige in het godsdienstonderwijs werd

geleid.

De beweging is nog zeer jong en dit onderwijsstelsel is een van

de meest conservatieve en traditie-lievende blokken om er de tan-

den op stuk te bijten.
t
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Bel zal dus aog moeten blijken, of zij eene toekomst heeft.

Tegenwoordig zijn er echter al eenige soerau's, waar de leerlin-

gen op meer geschikte uren onderwijs ontvangen en op schoolbanken

zitten; waar een Bchoolbord wordt gebruikt; waar men streeft en

zoekt naar methodische behandeling van de leerstof.

De meest ontwikkelde Maleiers voelen zich ontgroeid aan het

oude soerau-we/.en. Het aantal kinderen, dat leert mengadji, neemt

niet at', waarschijnlijk wed toe, maar de ontwikkelden sturen hun

kinderen niet gaarne meer naar de ouderwetsche soerau. Eene

modernistische strooming begint zich af te teekenen en komt in

botsing met de conservatieve godsdienstpartij.

Op de Sjafiitische hoogeschool te Caïro studeeren heel enkele

Sumatranen : daarentegen zeer vele te Mekka ; velen knoopen eenige

jaren studie aldaar vast aan den hadj.

Handleidingen voor de kennis van den godsdienst raken meer en

meer verspreid onder de bevolking en worden op de groote pasars

en in winkels verkocht. Die boeken zijn in het Maleisen met eigen

karakter gedrukt, doorspekt met Arabische teksten, dadelijk gevolgd

door eene vertaling in de moedertaal.

Hasan-Hoesain feesten.

Ten opzichte van de overige uitingen van den Islam in Ned.

indië, zooals de heiligenvereering, de lijkbezorging, de werkzaamheid

der geestelijke broederschappen, de wijze, waarop het Mohamme-

daansche huwelijk geschoven is tusschen de plechtigheden van het

adat-huwelijk, bestaat er weinig verschil tusschen Sumatra en Java.

Een bijzondere vorm van Mohammedaansche ketterij, die in Ned.

Indië alleen op Sumatra voorkomt, dient echter nog te worden aan-

gestipt, n.1. het Hasan-Hoesain- of taboetfeest. Een deel der bevol-

king te Bengkoelen, te Padang, Pariaman en de andere plaatsen

aan de kust van Sumatra's Westkust en een nog kleiner deel van

die te Koeta Radja doet er aan mee. Het feest geeft veel drukte en

is een volksvermaak geworden van godsdienstigen oorsprong, zooals

ten onzent de kermis; grootendeels is het ontaard in eene bedel-

partij van kinderen, die met de z.g.n. taboet's joelend de huizen

langs loopen, tot soms in ver verwijderde plaatsen toe. Het feest
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is zelfs een tijd lang verboden geweest. De vromen zien er met

minachting op neer. Het geldt als het feest voor de Klingaleezen,

die te Koeta Radja en te Padang talrijker zijn dan elders in Indië,

n.1. op elk der plaatsen 1100 a 1200 zielen, doch ook een groot

deel der Inlandsen e bevolking doet er aan mee. Men meent wel

eens, dat de viering is ingevoerd tijdens het Engelsche tusschen-

bestuur door de Sipahi's, de Engelsche bezetting van Bengaleesche

soldaten uit dien tijd. Dr. Snouck Hurgronje wijst echter op den

grooten invloed, dien de Mohammedanen van Dekan op den Islam

in Ned. Indië hebben uitgeoefend. In Troemon (Westkust vanAtjeh),

en ook elders op Sumatra op kleiner schaal, wordt het feest nog op

dezelfde wijze gevierd als in Dekan.

Dekan is ook wel Soennitisch, doch Sjiitische gebruiken zijn er

in zwang.

De oorsprong van het feest is als volgt. De 10e dag van de

Ie maand (Moeharram) is voor de orthodoxe Soenniten een weinig

belangrijke feestdag, Asjoera geheeten. (Daarnaar noemen de Ja-

vanen deze maand Soera). Men merkt van dien dag weinig; er

wordt gevast of er worden bepaalde gerechten gegeten. In de

landen der Sjiieten (Perzië, een deel van Britsch-Indië,) zijn de

eerste 10 dagen van Moeharram groote dagen, waarop men het

sneuvelen van Hoesain, den kleinzoon van den Profeet, in den slag

van Kerbela (680 n. C.) herdenkt. Ook diens broeder Hasan wordt

dan als martelaar en heilige met Hoesain herdacht. Het feest is eene

vreemde mengeling van mystiek en quasi-historische herdenkingen.

Een der hoofdmomenten is het ronddragen der taboets, fraai versierde,

pyramide-vormige huisjes, die doodkisten moeten voorstellen.

§ 33. Zending.

Aan de Christelijke Zending in de gewesten van Sumatra nemen

de volgende genootschappen deel

:

Katholieke zending.

1. In Bengkoelen een 2-tal Roomsch-Katholieke priesters van de

Vereeniging der Paters Capucijnen te Handel, die eene missie met

een stationnair getal van + 600 zielen en eene niet gesubsidieerde

school hebben onder de Pasoemah's te Tandjoeng Sakti.
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Protestantsche zending; de kleine zendingsterreinen.

'2. In Palembang, ter hoofdplaats, werkt een zendeling van de Mis-

M.marv Society of the Methodist Episcopal Churoh (Vereen. Staten

van Noord-Amerika), die eene Bchool Leidt, welke op uit. 1913 telde

1 50 jongens-leerlingen.

Ter hoofdplaats Medan werkt een zendeling van hetzelfde genoot-

sohap, die ook hier in 1912 eene school geopend heeft, welke

vanwege het onderwijs in het Engelsch wel schijnt op te nemen.

Deze school, tor nog toe geheeten English Public School, zal voortaan

den naam dragen van The American Methodist School. Het aantal

leerlingen bedroeg 120 op uit. 1913.

Volgens recent bericht zal deze zendeling ook scholen openen te

Tebing Tinggi, Pangkalan Brandan en Tandjoeng Poera. Naast de

godsdienstvakken en het Engelsch, zou ook onderwijs worden ge-

geven in de Chineesche taal, en bij voldoende deelneming ook in

de muziek.

De Chineesche leerlingen, waarop men voornamelijk het oog heeft,

Nederlandsche onderdanen in eene Nederlandsche kolonie, worden

hier dus met uitsluiting van de Nederlandsche taal in het Engelsch

opgevoed, een feit, dat veel bedenking ontmoet.

3. Ter hoofdplaats Padang werd in 1911 door een Australisch

zendeling-leeraar van de Australasian Union Conference of Seventh

Day Adventists en een Australisch onderwijzer eene school geopend

voor onderwijs in het Engelsch en in den Bijbelschen godsdienst.

Te dezer plaatse is ook een zendeling van Barmen (zie beneden).

4. Het Nederlandsch Zendelinggenootschap, opgericht in 1797 en

met het werk in Indië begonnen in 1814, is in 1890 aangevangen

ter Oostkust van Sumatra, in de Karo-landen, eerst in de Doesoen,

in 1904 ook op de Hoogvlakte. De kosten van dezen tak van het

Genootschap werden oorspronkelijk geheel gedragen door eenige

tabaksondernemers, door een jaarlijksch subsidie van f 10 000, later

verhoogd tot f 1 7 000. Dit subsidie is thans niet meer voldoende

om alle kosten te dekken, zoodat het genootschap een deel daar-

van draagt.

Er zijn nu 5 zendelingen en twee zullen er nog worden gezonden.

Het aantal scholen bedroeg 34 op uit. 1913. Men verwacht, dat



173

de kerstening van het geheele Karovolk slechts een kwestie van

tijd is. Aan de zendelingen is ook opgedragen van Gouvernements-

wege toezicht te houden op de neutrale, z. g. n. vrije Batakscholen

in deze streek, uit de Landschapskas bekostigd, tegen eene be-

looning van ƒ75.— 'sjaars per school. Het genootschap heeft, ge-

steund door een groote gift van een belangstellende, het leprozen-

dorp Si Momo gesticht, dicht bij Kaban Djahê, thans gesubsidieerd

door de landschapskas der Karolanden en door de Regeering. Het

aantal verpleegden aldaar is + 300.

5. Het Necl. Luthersch genootschap voor in- en uitwendige Zending

werkt sedert 1882 op de Batoe-eilanden, afd. Padang, en heeft er

2 zendelingen, (te Poelau Tello en Sigata), ruim 200 Christenen en

6 scholen met ruim 200 leerlingen (uit. 1913) benevens een klein

ziekenhuis.

6. De Doopsgezinde Vereeniging tot bevordering der Evangelie-

verbreiding in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen, in 1847

opgericht, begon in 1870 haar arbeid in Zuid-Mandailing, in het

toen nog grootendeels Heidensche Pakantan *).

Tot 1908 was er één zendeling; nu zijn er 4 in Pakantan. Eene

belangrijke schenking van geld uit Zuid-Rusland werd gedaan op

voorwaarde, dat daarmede zou worden geëvangeliseerd in Groot-

Mandailing.

De Mohammedaansche bevolking toont zich daar blijkens de be-

richten over het geheel vriendschappelijk en tegemoetkomend, doch

het zendingswerk blijft onvruchtbaar. In Pakantan zijn ruim 400

Christenen ; te Hoeta Bargot is een ziekenhuis en een weeshuis ; te

Panjaboengan een groot ziekenhuis; te Hoeta Poengkoet een klein;

verder zijn er in dit zendingsveld 5 scholen. Eene poging, om door

het oprichten eener zendingsschool in het Noorden van Raö, dus

op Sumatra's Westkust, de zending te beginnen had geen resultaat;

deze school (te Penjanggrahan) werd gesloten wegens gebrek aan

leerlingen.

1) Noordelijker, in het eigenlijke Mandailing, begon in 4895 Miss Needham
individueel te evangeliseeren met behulp van den blinden Batak Bartimeus.

Zij overleed in 1897 en werd te Maga begraven. Deze zending is te niet ge-

gaan, behoudens enkele families, die nu tot Pakantan belmoren.
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7. liet Java-Comité) in 1855 opgerioht, begon zijn arbeid in 1864

in Angkola 611 heeft daar nu 3 zendelingen met ruim 500 Chris-

tenen en 14 scholen.

Di Rijnsch '/.< nding.

8. IV Ehemische Missionsgesellschaft te Barmen, opgericht in

1 828, is het machtigste en grootste zendingslichaam, dat in Ned.

Indië werkt. In onze koloniën heeft het, behalve een kleiner zen-

dingsveld op Borneo, (ontgonnen sedert 1834, onderbroken na een

zendelingenmoord van 1859— 1866), alleen zijne werkzaamheden in

gewesten van Sumatra.

In 1862 begon het werk in de Bataklanden, in 1866 op Nias.

Hoe de stand der werkzaamheden op elk oogenblik is, kan niet

met geheele juistheid worden medegedeeld, doch onderstaande cijfers

mogen althans begrip geven van den omvang van den arbeid van

het Rijnsch Genootschap op Sumatra op het gebied van zending,

ziekenzorg en onderwijs:

Bengkoelen. Op het eiland Engganau 1 Inlandsche hulpzendeling,

1 school.

Westkust van Sumatra. Mentawei-eilanden: 2 zendelingen, 5 scholen

met een 300 leerlingen (uit. 1913). Uit den aard der zaak is het

werk onder de primitieve bevolking nog van voorbereidenden aard.

Een zendeling te Padang.

Oostkust van Sumatra. In Si Baloengoen 5 zendelingen met op

uit. 1913 een getal van 43 scholen en 2315 Christenen, meest

immigranten uit Toba en Samosir. De zending begon hier in 1903.

Tapanoeli. Op het eiland Nias 18 zendelingen en een 130-tal

scholen (uit. 1913) met 8000 leerlingen.

De afdeeling Bataklanden en de omgeving daarvan vormen het

centrale zendingsgebied, met 120 000 Christenen, 40 zendelingen,

10 zendingsdiaconessen ; leprozerieën te Hoeta Salem bij Lagoeboti

en te Si Toemba bij Si Pirok; een groot ziekenhuis te Pea Radja

bij Taroetoeng met filialen; een asyl voor krankzinnigen; een

drukkerij ; eene landbouwschool ; eene industrie-school voor hout-

en metaalbewerking te Lagoeboti] eene weefschool voor meisjes

aldaar; eene ambachtsschool met houtzagerij te Sidikalang ; een

Hollandsch-Bataksche school te Si Gompoelon bij Taroetoeng en
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op uit. 1913 464 lagere scholen .met 25 000 leerlingen en 700

onderwijzers.

In de randgebieden verricht men pioniersarbeid : aanraking zoeken

met de bevolking en vooral scholen oprichten; naar de zijde van

Angkola, Padang Lawas, de Oostkust, Sibolga, Batang Taroe en

Baroes bestaat concurrentie met den Islam. De Mohammedanen

aldaar, hoewel niet vijandig gestemd, zetten zich schrap ter hand-

having van het eigen geloof.

In het centrale Batakland is de kerstening vrij ver gevorderd.

Evenwel is hier nog ontzaglijk veel te doen om adat en volkszeden

te wijzigen en in overeenstemming te brengen met leer en practijk

van het Christendom.

De drukkerij te Lagoeboti levert schoolboeken en andere ge-

drukten voor 'de zending. Aan het zendingshospitaal te Pea Radja

worden ook Bataksche vroedvrouwen opgeleid. In totaal zijn nu in

Tapanoeli 8 ziekenhuizen, hulpziekenhuizen en leprozerieën door

het Gouvernement gesubsidieerd.

Het zendingsgebied is organiek in 5 kringen verdeeld, elk onder

een voorzitter; elke kring houdt hare vergaderingen, terwijl elk

jaar eene algemeene vergadering wordt gehouden te Si Poholon.

De kringen zijn: 1. Angkola, 2. Si Lindoeng, 3. de Steppe, 4.

Toba en Oeloean, 5. Si Baloengoen en Pak-Pak.

In Tapanoeli waren op uit. 1913 59 standplaatsen van zendelingen,

540 gemeenten en bijgemeenten, bestaande uit 37 669 mannen,

42 412 vrouwen en 83 364 kinderen, totaal 163 445. Lidmaten:

35 520 m., 39 866 vr., totaal 75 386, (zoodat zoo wat alle niet-

lidmaten tot de kinderen behooren). In 1913 werden gedoopt 7500

volwassenen en 12 181 kinderen.

Op Sumatra's Oostkust waren 8 standplaatsen met 78 gemeenten

en bijgemeenten, bestaande uit 1016 m., 930 vr. en 1543 kinderen-,

totaal 3489. In 1913 gedoopt 221 volwassenen en 337 kinderen.

Op Sumatra's Westkust (de eilanden) 6 standplaatsen met 9 ge-

meenten en bijgemeenten, tellend 217 m., 185 vr. en 283 kinderen,

totaal 685. In 1913 gedoopt 51 volwassenen en 25 kinderen.

In de Tobalanden, waar een talrijk en stabiel corps zendelingen

staat naast eene kleine en steeds wisselende groep bestuursambte-
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naren, komt nog al eens wrijving voor tusschen zendelingen en

bestuurders. Het schijnt den eersten soms moeielijk te vallen zich

van machtBaanmatiging te onthouden, den laatsten om daartegen-

over in eene geheel objectieve houding ten opzichte van de zen-

ding te blijven volharden.

§ 34. School en kerk mor Europeanen.

In zake Europeesch onderwijs en eeredienst onderscheidt Sumatra

zich niet van het overige Indië, zoodat wij willen volstaan met de

volgende mededeelingen.

Te Padang en Medan bestaan Gouvernementsscholen voor meer

uitgebreid lager onderwijs (Mulo), sedert 1914 gereorganisseerd en

ondergebracht in afzonderlijke gebouwen; de cursus is driejarig en

het einddiploma geeft recht van toelating tot eenige vakscholen.

De organisatie is zoodanig, dat de school ook toegankelijk zal wor-

den voor Inlanders, die eene Hollandsch-Inlandsche school hebben

afgeloopen.

Te Medan is de behoefte aan Middelbaar onderwijs wassende. Om
die behoefte te demonstreeren is het particulier initiatief daar thans

werkzaam om een verlengstuk aan de Mulo-school te voegen. Eene

niet-officieele 4de klasse zal aan deze inrichting 'worden aangepast,

te volgen door eene 5de klasse. Blijkt de mogelijkheid van slagen

eener middelbare school afdoende, dan zal actie worden gevoerd om

of eene volledige Middelbare school te krijgen, of de hoogste twee

of drie klassen van zoodanige school; een bovenbouw dus op eene

Mulo-school als onderbouw ').

De snelle bloei van Sumatra deed de Europeesche bevolking sterk

toenemen en daardoor weer klom in weinige jaren het aantal open-

bare Europeesche lagere scholen snel. Zulke scholen zijn er nu

reeds 22, n.1. te Teloek Betoeng, Tandjoeng Karang; Bengkoelen,

Moeara Aman ; Palembang, Pladjoe ; Medan (een der Ie en een der 2de

klasse), Pangkalan Brandan en Bindjai ; Koeta Radja (een der Ie en

een der 2de klasse), Sabang; Sibolga; Padang (een der Ie, eender 2e

I | Kene dergelijke tweeledige inrichting is voor Ned. Indië voorgesteld

door de Staatscommissie voor aanpassend Middelbaar (voorbereidend hooger)

onderwijs in Ned. Indië.
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klasse en eene meisjesschool), Fort de Koek, Sawah Loento, Solok,

Padang Pandjang en Djambi. Te Langsa zal er eene worden opge-

richt en andere plaatsen zullen spoedig aan de beurt zijn.

Op sommige dezer scholen gaan ook veel Inlanders; zoo zijn te

Fort de Koek 50°/
o , te Sibolga 80 a 90°/

o der leerlingen Inlanders.

Hollandsch-Chineesche scholen, onder het Europeesch onderwijs

ressorteerend , bestaan te Padang, Medan en Palembang. Padang

heeft nog twee scholen der Zusters van Liefde, aan eene waarvan

een cursus voor het examen als onderwijzeres is verbonden. Fröbel-

scholen bestaan te Padang, Padang Pandjang, Medan en Koeta Radja.

Predikanten zijn gevestigd te Padang, Fort de Koek, Koeta Radja,

Medan en Palembang; Roomsch-katholieke geestelijken te Padang,

Medan en Koeta Radja (behalve de missionarissen te Tandjoeng Sakti).

35. Onderwijs voor Inlanders.

Het onderwijs voor de Inlandsche bevolking op Sumatra (onge-

rekend het Mohammedaansche godsdienstonderwijs dat in § 32 is

behandeld) vormt thans een bont geheel, bestaande uit onsamen-

hangende groepen scholen, staande onder drie inspectiediensten, be-

halve de beide takken der inspectie van het Europeesch onderwijs

en die van enkele vakscholen.

Men kan nu de takken van het Inlandsch onderwijs op Sumatra

aldus aanduiden

:

A. Gouvernementsonderwijs.

1. Scholen der 2e klasse.

2. Hollandsch - Inlandsche scholen (vroeger scholen der

Ie klasse).

3. De z.g.n. speciale scholen.

B. Volksonderwijs.

1. De neutrale particuliere scholen, vroeger gesubsidieerd

op den voet van Stbl. 1895, n°. 146.

2. De volksscholen op den grondslag van zelfbekostiging

door de bevolking.

3. Het volksonderwijs in Atjeh en O.

C. Zendingsonderwijs.

1. Gewone scholen.

12
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2. De Hollandsch-BatakBche school.

D. Vakscholen.

1. De kweekschool voor onderwijzers (en andere ambte-

naren) te Fort de Koek.

2. De normaaleursussen voor hulponderwijzers.

3. De zendingskweekscholen.

4. Landbouwscholen.

5. Ambachtsscholen.

6. Kant- en weefscholen.

Scholen der 2' klasse.

De scholen der 2e klasse vormen de kern van het onderwijs

voor de bevolking buiten het zendingsgebied. De cursus is meestal

vijfjarig. Aan liet hoofd der grootste scholen staat een aan de

kweekschool opgeleid onderwijzer. De overige schoolhoofden en de

hulponderwijzers en kweekelingen hebben geene opleiding genoten.

De onderwijstaal is het Maleisen ; in Tapanoeli aanvankelijk het

Bataksch, terwijl in Atjeh, waar nu nog de meerderheid der leer-

lingen uit Maleiers bestaat, het Atjehsch nog eene geringe plaats

in het onderwijs inneemt.

De scholen der 2e klasse nemen daar, wTaar ze bestaan, eene ge-

vestigde en gewaardeerde plaats in het volksleven in.

In begin 1916
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Hollandsch-In landsche scholen.

Oorspronkelijk werd één type van Gouvernementsscholen opge-

richt. Later is men begonnen deze in te deelen in scholen der

Ie klasse met één leerjaar meer, een uitgebreider leerplan en hoo-

ger schoolgeld, meer bijzonder bestemd voor kinderen van ambtena-

ren en gegoeden, en scholen der 2e klasse, als volksscholen bedoeld.

Deze indeeling sloot niet aan bij de op Sumatra bestaande meer

democratische toestanden en is daar nooit ingevoerd. De scholen

werden op Sumatra scholen der 2e klasse.

Op Java zijn uit de scholen der Ie klasse de tegenwoordige Hol-

landsch-Inlandsche scholen geleidelijk gegroeid sedert 1908. Het

onderwijs in de Nederlandsche taal werd op de scholen der Ie klasse

ingevoerd, beginnende in het derde leerjaar. Dit onderwijs is steeds

grooter plaats gaan innemen en de cursus werd van lieverlede uit-

gebreid tot een zevenjarigen.

Op Sumatra vormden de scholen der Ie klasse met Nederlandsen,

waarvan de eerste werden opgericht in 1911, een geheel nieuw

instituut.

De bevolkingsdichtheid is op Sumatra slechts 1
/25 van die op

Java en dus had elke school der Ie klasse hier haar leerlingen te

ontvangen uit een zeer uitgestrekt ressort. Daarom werd bepaald,

dat de Ie klasse scholen op Sumatra zouden aansluiten aan het

2e leerjaar van de scholen der 2e klasse en werd het derde

leerjaar, waar wegens de opneming van het Nederlandsch op het

leerplan, het onderwijs op Ie en 2e klasse scholen begon te diver-

geeren, de laagste klasse. De zesjarigen konden dus het aanvangs-

onderwijs in lezen, schrijven en rekenen op hun eigen woonplaats

blijven volgen en behoefden pas twee jaar later naar de hoofdplaats

te verhuizen.

In 1913 werden deze scholen op Java weer gereorganiseerd; de

Inlandsche hoofdonderwijzer werd vervangen als schoolhoofd door

een der Europeesche onderwijzers en het leeren van het Neder-

landsch zou voortaan beginnen bij de eerste komst der kinderen op

school. Op Sumatra zijn deze scholen in 1914 geheel gelijkvormig

gemaakt aan die op Java, waarmee de aansluiting aan het 2 e leer-

jaar der 2 e kl. scholen tevens verviel.
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Op Sumatra vindt men thans Hollandsch-Inlandsche scholen te

Padang, Fort de Koek, Solok, Pajökoemboeh, Bengkoelen, Teloek

Betoeng, Palembang, Padang Sidimpoean en Medan, terwijl er ook

zullen worden geopend te Koeta-Eadja, Lhö
c

-Seumawè, Langsa en

Pematang Siantar.

Specidh scholen.

Onder dezen naam vat men eenige scholen tezamen uit bepaalde

behoeften van bijzondere volksgroepen geboren. Op Sumatra be-

booren hiertoe de Delische, Langkatsche, Serdangsche en Asahan-

sehe scholen op Sumatra's Oostkust, en de school voor kinderen

van mindere Inlandsche Christen-militairen van Amboineeschen of

Rlenadoneeschen landaard te Koeta-Radja. De vier eerste zijn be-

stemd voor kinderen uit de vorstenfamilie's van genoemde rijken,

waarom zij in de wandeling „Toengkoescholen" heeten. Er worden

ook wel andere Inlanders van stand toegelaten. Zij zijn gevestigd

op de hoofdplaatsen der Landschappen (Medan, Tandjoeng Poera,

Simpang Tiga en Tandjoeng Balai); de aantallen leerlingen loopen

uiteen van 40 tot 100; het personeel bestaat uit Europeesche on-

derwijzeressen) en één Inlandsen onderwijzer voor het Haleisch

;

de cursus is 7-jarig en het Leerplan volgt zoo na mogelijk dat der

Europeesche scholen der 2 e klasse. Op de Asahansche school volgen

ook een 10-tal zonen van Atjehsche hoofden de lessen. Er klinken

meer en meer stemmen, die voor de a.s. bestuurders der Landschappen

eene verdere opleiding vragen, aansluitende aan deze lagere scholen.

Aan het hoofd der school voor kinderen van Christen-militairen

te Koeta-Radja staat een Europeesch onderwijzer; hij wordt bijge-

staan door Amboineesch en Menadoneesch personeel. Het aantal

leerlingen bedraagt bijna 300.

Volksonderwijs.

Onder „volksscholen" zijn in het algemeen te verstaan eenvoudige

scholen, niet door het Gouvernement opgericht. Oorspronkelijk

heetten zij dan ook particuliere scholen en maakte de wetgever in

zake subsidieering geen onderscheid tusschen neutrale particuliere

scholen en die van de Zending.
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Op Sumatra, en wel bijzonder op Sumatra's Westkust en in Pa-

lembang, begon na 1900 onder de bevolking een sterke drang op

te komen naar onderwijs. Daar het aantal Gouvernementsscholen

veel te gering en de onderlinge afstand dier scholen te groot was,

ontstonden er vele particuliere scholen op initiatief der bevolking,

waarbij de bestuursambtenaren de behulpzame hand boden. De ge-

bouwen waren in den regel goed en soms zelfs fraai. Het onderwij-

zend personeel was echter meestal te jong, doordat de vorming van

personeel uit den aard der zaak geen gelijken tred kon houden met

de- snelle ontwikkeling van dezen onderwijstak. Overigens beloofden

deze negerischolen, uit en door de behoeften der bevolking ontstaan

en naar de plaatselijke toestanden ingericht, eene schoone toekomst.

Op uit. 1912 bedroeg het aantal dezer scholen ter Westkust van

Sumatra 193 gesubsidieerde en 33 niet-gesubsidieerde ; in Palem-

bang waren deze getallen 74 en 14; in de overige gewesten van

Sumatra waren er nog maar weinige scholen van dit type. Op de

Westkust bedroeg het aantal leerlingen ruim 1 5000 ; in Palembang

7800.

In 1913 werden deze scholen verklaard te zijn volksscholen vol-

gens het systeem der dêsa-scholen op Java. (Zie beneden).

Tot de hier besproken categorie behoort nog de niet-gesubsidieerde

Hollandsch-Maleische school te Kota Gedang, eene zeer vooruit-

strevende negeri, gelegen bij Fort de Koek. Deze school gaat uit

van het „Studiefonds Kota Gedang", gevormd uit bijdragen van

Inlanders uit die negeri en de omstreken. Dit fonds zond twee

jonge Inlandsche onderwijzers naar Nederland ter verdere opleiding

voor de Nederlandsche onderwijzersacte. Een hunner overleed; de

andere bereikte het doel en is nu werkzaam aan de school van het

fonds. Het streven is het onderwijs op deze school gelijken tred

te doen houden met dat op de Holl. Inl. scholen 1
).

Volksscholen op den voet van het Inlandsch gemeente-onderwijs.

Was het eerst de bedoeling de scholen der 2 e klasse met 3- of

\) Volgens een recent conrantenbericht zou door de Sarëkat Oesaha te

Padang een Hollandsch-lnlandsche school met Mohammedaansch godsdienst-

onderwijs zijn opgericht.
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4-jarigen cursus (op Sumatra meest met 5-jarigen cursus) tot volks-

BeholeD te maken en het getal van deze aanzienlek uit te breiden,

later zag men daar weer van af en is men gekomen tot een stelsel,

dar beoogde op Java een volksonderwijs te scheppen „op den

grondslag van zelfbekostiging door de bevolking", uitgaande van de

[nlandsche gemeenten en ressorteerend onder het Departement van

Binnenlandsril Bestuur. De aanvankelijke naam van desa-onderwijs

werd vervangen door dien van „volksonderwijs".

< >]> uit. Deo. I914*waren er in Sumatra's Westkust, Bengkoelen,

Palembang, Djambi, Riau en de Lampoengsche districten 681 volks-

scholen aanwezig of in werking-, niet meer dan 40 000 leerlingen,

onder welke getallen de vroegere neutrale particuliere scholen zijn

begrepen.

Volksonderwijs in Atjeh.

Ter beschikking van den Gouverneur van Atjeh e. o. wordt jaar-

lijks gesteld een zeker bedrag, teneinde daarvoor volksscholen op

te richten op plaatsen, die niet of nog niet voor eene school der

2 e klasse in aanmerking komen. Op uit. 1913 bedroeg het aantal

149 met ruim 7000 leerlingen, w. o. 6 meisjesscholen met 240 leer-

lingen. Een groot voordeel van deze scholen is, dat zij gemakkelijk

kunnen worden opgericht op kleine plaatsen en in het binnenland,

en dat zij dus betrekkelijk meer dan de scholen der 2° klasse

bezocht worden door kinderen van Atjehers zelve. De scholen

nemen goed op en zijn een uitstekend pacificatiemiddel, zoodat

verwacht mag worden, dat een volgend geslacht van Atjehers ge-

heel anders tegenover het Gouvernement zal staan dan het tegen-

woordige. Voorloopig wordt nog geen schoolgeld geheven. De op-

komst der leerlingen is bevredigend; de kinderen blijken zeer in-

telligent te zijn. Na 1911 is verbetering in de personeelsvoorziening

gekomen door de opening van den Normaalcursus voor hulponder-

wijzers te Koeta Radja. (Zie beneden). De + 20 hulponderwijzers,

die deze cursus per jaar kan afleveren, worden aan dit volksonder-

wijs afgestaan.

In begin 1916 werd een tweede Inlandsche schoolopziener voor

dit volksonderwijs aangesteld.
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Zendingsonderwijs.

Toen de neutrale particuliere scholen buiten de subsidieregeling

geraakten door hunne inlijving bij het „volksonderwijs," werden

voor de zendingsscholen in de Buitenbezittingen in verschillende

gewesten afzonderlijke subsidie-regelingen uitgevaardigd. Voor Tapa-

noeli geschiedde dit in 1911, waardoor het bedrag der Gknrverne-

mentsschoolsubsidies voor het zendingsgebied in dit gewest van

ƒ113 577 in 1912 steeg tot ƒ224 210 in 1913. Een subsidie in

eens werd verleend voor de kosten van terrein, bouw en eerste

inrichting van te openen en voor het eerst te subsidieeren scholen,

en voor verbouwing, vernieuwing of uitbreiding, naar de behoefte

tot een maximum van 3

/ 4
der werkelijke uitgaven. Het jaarlijksche

subsidie werd bepaald op ƒ1.— per leerling, berekend naar het ge-

middeld aantal de school bezoekende leerlingen, benevens eene premie

van ƒ90.— voor iederen onderwijzer en bovendien eene premie van

ƒ60.— voor schoolhoofden en voor eerste onderwijzers (aan scholen'

met meer dan 150 ingeschreven leerlingen), die een diploma van

een zendingskweekschool of als hulponderwijzer bezitten. Voor

geheel Indië werd aan de zendingslichamen (niet aan de zendelingen)

subsidie toegekend voor het door of vanwege haar op haar scholen

uitgeoefend toezicht. Dit toezicht-subsidie bedraagt ƒ10 tot ƒ25 per

schoolbezoek; meer dan drie bezoeken per jaar mogen niet worden

gesubsidieerd en voor het toezicht door een en denzelfden persoon uit-

geoefend wordt niet meer dan ƒ1500 'sjaars subsidie te goed gedaan.

Bezwaren tegen de practijk der subsidieering.

Tegen de practijk van deze wijze van subsidieeren worden ernstige

bezwaren ingebracht.

De „werkelijke uitgaven" voor eene zendingsschool hangen geheel

af van de wijze, waarop de zendeling te werk gaat bij de keuze

van materiaal en de berekening van werkloonen in deze primitieve

maatschappij. Het aantal ingeschreven leerlingen is onevenredig

groot, doordat zoovelen jaren lang op school blijven hangen. Hoe-

wel de cursus 3- of 4-jarig is, was volgens het laatste verslag-

minder dan de helft der leerlingen van 6—9 jaar, meer dan 'ƒ3 van

10—13 en bijna
'/o

van 14— 17 jaar en toch zat bijna 54°/ der

leerlingen in de laagste klasse.
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Bet aantal scholen is ook grooter dan noodig is; zij liggen dik-

wijls op /oor korte afstanden van elkaar.

Een ander gevolg van hot onbeperkte subsidieeren van zendings-

Bcholen is. dar er eene sterke wanverhouding is komen te ontstaan

tusBchen de Gouvernementsuitgaven voor den onderwijsdienst en de

Gouvernementsinkomsten in het zendingsdistrict. In het overige

Sumatra geschiedt de oprichting van scholen geleidelijk, en terecht.

Ten opzichte van gesubsidieerde zendingsscholen evenwel bestaan

practiBch geene perken. Zooals nu de toestand is, wordt per hoofd

der bevolking door het Gouvernement in het zendingsdistrict aan

onderwijs onevenredig veel meer betaald dan in het overige Sumatra.

Dit alles wijst er op, dat het beter ware voor de subsidieering

van het zendingsonderwijs in zijn geheel een vast bedrag aan te

wijzen, in evenredigheid met wat gemiddeld aan dit onderdeel van

staatszorg van staatswege kan worden besteed aan alle onderdanen

van het Gouvernement.

Deze wenschelijkheid is door den Wetgever blijkbaar gevoeld. In

hetzelfde jaar 1911, waarin de fundamenteele wijzigingen in de sub-

sidieering van particuliere scholen in de Buitenbezittingen werden

ingevoerd, bepaalde ook het Staatsblad N°. 111 : „Wanneer in eenig

„gebiedsdeel door of vanwege eenig kerkgenootschap, eene zendings-

„ corporatie of ander lichaam op groote schaal — ter beoordeeling

„van de Regeering — scholen worden gesticht en onderhouden,

„stelt de Gouverneur-Generaal een maximum vast, hetwelk de voor

„dit gebiedsdeel te verleenen subsidiën gedurende een bepaald

„tijdvak in totaal niet zullen mogen overschrijden."

Tot heden is echter aan dit beginsel nog geen begin van uit-

voering gegeven.

Over de qualiteit van het onderwijs in Noord-Tapanoeli worden

vele klachten vernomen. Nu er ook een tweetal Gouvernements-

scholen der 2de klasse (te Taroetoeng en te Baligë) worden opge-

richt, zal het onderwijs in het zendingsgebied in het algemeen

wellicht beter worden.

Hollandsck-Bataksche school.

In 1911 is door het Rijnsche Zendingsgenootschap te Sigompoelan
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bij Taroetoeng een school geopend voor Bataksche knapen uit den

aanzienlijken stand, waar het Xederlandsch wordt onderwezen. De

school staat onder leiding van een Nederlandsch onderwijzer, te

Barmen tot Zendeling-leeraar opgeleid. De meeste leerlingen zijn

intern. De school geniet subsidie.

Kweekschool te Fort de Koel:

De Gouvernementskweekschool voor Inlandsche onderwijzers te

Fort de Koek is opgericht in 1856 in primitieven, en in 1873 in

haar tegenwoordigen vorm en is thans de eenige Gouvernements-

inrichting voor voortgezet onderwijs voor Inlanders op Sumatra. In

Tapanoeli bestond vroeger eveneens een kleine Gouvernements-

kweekschool, van 1862 tot 1874 te Tanah Bato en van 1879 tot

1893 te Padang Sidimpoean. Een reeds genomen besluit tot oprichting

eener kweekschool te Palembang is nimmer tot uitvoering gekomen.

De kweekschool te Fort de Koek had eerst een 4-jarigen cursus;

van 1873 tot 1884 werd het Nederlandsch er als leervak onder-

wezen. In 1904 begon een nieuwe aera voor de school; de cursus

werd zesjarig, het Nederlandsch werd weder ingevoerd als leervak

en in de hoogste klassen als voertaal. In 1912 werd een nieuw

Reglement ingevoerd en de landbouwkunde op het leerplan ge-

bracht met als hulpwetenschap daarvan de scheikunde. Het ressort

der kweekschool strekt zich uit over geheel Sumatra, Riau, Bangka,

Blitoeng en de Westerafdeeling van Borneo.

De drang der omstandigheden heeft er toe geleid dat, bij gebreke

aan andere opleidingsinrichtingen, een groot aantal abituriënten der

school in allerlei betrekkingen buiten het onderwijs zijn geplaatst.

Vooral in de laatste jaren was zulks het geval, zoodat de school

jaarlijks alleen enkele onderwijzers voor de Hollandsch-Inlandsche

scholen aflevert. Er is eene zeer dringende behoefte aan nog eenige

scholen van gelijk gehalte op Sumatra.

Op de kweekschool zijn een 10-tal meisjesleerlingen. Verder zijn er

een 40-tal Atjehsche hoofdenzonen in dit centrale onderwij s-instituut

voor Sumatra opgenomen, om hier in andere omgeving ruimer

denkbeelden en meer ontwikkeling op te doen, teneinde later des

te beter hun functie als landschapshoofd te kunnen vervullen.



L86

rmaal-cur8%ts8i n.

In 1911 zijn te Palembang en te Coeta Radja normaalcursussen

opgericht ter opleiding van hulponderwijzers. In 2 jaarklassen, elk

van 20 leerlingen, geven Inlandsche onderwijzers ter plaatse les in

de namiddagnren.

De Leerlingen werken overdag op scholen der 2e klasse en ge-

nieten, evenals die der kweekschool, eene toelage om de kosten

hunner voeding re bestrijden. De normaalcursussen hebben geen

internaat: de jongelieden zijn bij ingezetenen in de kost.

Sumatra heeft ook aan een aantal goede dagnormaalscholen voor

de opleiding van onderwijzend personeel behoefte.

Z' ndings-Tcwei kscholen.

Het Rijnsche Zendingsgenootschap heeft gesubsidieerde kweek-

scholen of seminaria voor Inl. onderwijzers en godsdienstleeraren te

Si Poholon bij Taroetoeng, te Na Roemonda bij Baligë en te Om-

bolata bij Groenoeng Sitoli op Mas; het Nederlandsche Zendingge-

nootschap een te Raja bij Beras Tagi. Die te Si Poholon heeft

ruim 200 leerlingen en 3 Europeesche met 2 Inlandsche leer-

krachten. Te Na Roemonda zijn ongeveer 60 leerlingen, te Om-

bolata en te Raja 50. De cursus is op alle scholen vierjarig.

Landbouwonderioijs.

Het Inlandsen onderwijs en de maatschappelijke ontwikkeling in

de belangrijkste deelen van Sumatra zijn nu ver genoeg gevorderd

om het bestaan van vakonderwijs mogelijk en wenschelijk te maken.

Oorspronkelijk dacht men bij het invoeren van onderwijs voor

den Inlander aan weinig meer, dan aan het kweeken van eenige

ambtenaren en beambten voor allerlei diensten. De Inlanders, die

het eerst eene schoolopleiding hadden genoten, vonden natuurlijk

gemakkelijk een beter en ruimer bestaan dan hun dorpsgenooten.

Daar men verder een onontwikkelde geen ruimte van blik ge-

noeg kan toeschrijven om de moreele en economische beteekenis

van het onderwijs te kunnen schatten, spreekt het wel van zelve,

dat de Inlandsche bevolking in de scholen slechts gelegenheden zag,

om aan een ruim en pleizierig bestaan te komen. De beschouwing
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van het lager onderwijs was dus zooals in de Europeesche maat-

schappij die van middelbaar en hooger onderwijs: de gelegenheid

om zich voor meer gezochte betrekkingen voor te bereiden.

Thans ontwaakt meer en meer het besef van het algemeene nut

van het onderwijs. Men ziet, dat met een volk van analphabeten

niets te beginnen is. Alle pogingen tot moreele verheffing, tot het

brengen van meer welvaart en levensgeluk, tot het vooruitbrengen

van arbeidslust, landbouw, veeteelt en handel stuiten bij een on-

onderwezen volk af op een dikken muur van inertie en indolentie.

Nu is er echter plaats voor landbouw- en ambachtsonderwijs en

voor een bekwaam ambachtsman is nu ook in verschillende streken

een behoorlijk bestaan te verwerven.

Verbreiding van landbouwkennis.

De werkzaamheden tot het verspreiden van landbouwkennis zijn

voor eenige jaren op Sumatra begonnen door de plaatsing van land-

bouwleeraren en landbouwadviseurs te Fort de Koek, Bengkoelen,

Koeta Radja, MoearÖ Enim en in de afdeeling Simeloengoen en Karo-

landen vanwege het Gouvernement. Het Bataksch Instituut (zie § 1 7)

stelde in 1911 op de Karo-hoogvlakte een landbouwkundige aan,

die ook landbouwonderwijs geeft op de Zendingskweekschool te Raja

en op twee lagere Zendingsscholen met ruimer leerplan.

In 1912 is de landbouwkunde opgenomen onder de leervakken

der kweekschool te Fort de Koek en men ziet uit naar den meest

geschikten weg om eenvoudige landbouwkunde op de lagere scholen

als leervak in te voeren.

De landbouwleeraar te Koeta Radja opende in 1913 landbouw-

cursussen te Koeta Radja en te Seulimeum voor onderwijzers aan

de volksscholen ; te Bengkoelen is een dergelijke cursus in wording.

Op Sumatra's Westkust heeft de landbouwleeraar nu twee assis-

tenten, oud-leerlingen der Fort de Kocksche kweekschool en verder

opgeleid aan de Middelbare Landbouwschool te Buitenzorg, welke

te Fort van der Capellen en te Pariaman landbouwscholen zullen

openen onder beheer van Inlandsche vereenigingen, welke tot dit

doel resp. f 3000 en f 5000 subsidie zullen ontvangen en, naar de

eischen der streek, veel aandacht zullen wijden aan de koffie- en

de klapperteelt.
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Tot de pogingen om landbouwkennis te verbreiden kan men ook

rekenen het Btreven om den veestapel te verbeteren. Ook in dit op-

zicht begint het particulier initiatief zich te doen gelden. De districten

Boekil Tinggi (Fort de Koek), Ampat Angkat en Tilatang hebben

te /.amen een dekhmgstenfonds, dat in helieer is bij den Assistent-

Resident van Agam en waarvan de inkomsten bestaan uit een

aanslag ever de merries.

Gouvernementsveeartsen zijn gevestigd te Padang, Fort de Koek,

Baligë, Padang Sidimpoean, Bengkoelen, Lahat, Kaban Djahë en

Ëoeta Etadja. Dekhengstenstations zijn of worden door hen opge-

richt, waar dit noodig is. Op uit. 1913 waren in de residentie

Westkust van Sumatra 72 dekhengsten gestationneerd en werden

881 veulens geregistreerd ; in Si Baloengoen en de Karolanden

waren deze getallen 15 en 288. In verschillende streken zijn van

Gouvernementswege Bcngaalsche runderen geïmporteerd.

Sumatra is wel het dankbaarste arbeidsveld voor den dienst der

landbouwvoorlichting.

Ambachtsondermjs.

Om ambachtsscholen recht van bestaan te geven zijn twee dingen

noodig: jongelieden, die een niet al te primitief lager onderwijs

hebben genoten, ten einde rijp te zijn voor het volgen van het

ambachtsonderwijs, en eene maatschappij, die den ambachtslieden

een bestaan kan verschaffen.

Beide voorwaarden zijn in het meest ontwikkelde deel van Su-

matra aanwezig. De eischen zijn echter eenigszins anders dan op

Java, waar suiker- en machine-fabrieken en talrijke spoor- en tram-

wegen bijzondere technici eischen.

Sumatra heeft in de eerste plaats noodig menschen, die wegen

en bruggen, woningen en werkplaatsen kunnen bouwen, die water-

leidingen aanleggen, die kunnen waterpassen en landmeten, die met

het plaatselijke bouwmateriaal weten om te gaan.

Een ander verschilpunt met Java is, dat onder de bevolking op

Sumatra meer welgestelden voorkomen en dat ook de kostbare familie-

woningen meer vakkundige beroepswerklieden noodig maken.

Aanleg en lust voor vakken van „skilled labour" zijn bij de
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Minangkabauers en Mandailingers in hooge mate aanwezig. Toen

de Ambachtsschool voor Inlanders te Batavia geopend was, zagen

zij daarin al gauw iets van hunne gading en vormden zij spoedig

de ruggegraat van de bevolking dier school.

Op een gegeven, oogenblik werden op de ambachtsschool te Ba-

tavia 70 Westkusters geteld. Deze aanwijzing is begrepen. In Januari

1915 is te Fort de Koek een ambachtsschool geopend van Gouver-

nementswege, van eenvoudiger type dan die te Batavia, Semarang

en Soerabaja. Een Europeesch Waterstaatsopzichter staat aan het

hoofd. De school wordt gehouden in wegens garnizoensvermindering

ongebruikt staande kazerne-lokalen.

De ambachtsscholen van de zending te Lagoe Boti en te Sidika-

ling en die van het Bataksch Instituut te Kaban Djahë zijn hier-

voor reeds genoemd. De laatste inrichting heeft druk werk met het

herstellen van transportkarren. Ook tracht men door het invoeren

van geschikt gereedschap het goudsmidsbedrij f te doen herleven.

Van verschillende zijden is men in de weer, om ook op Su-

matra's Oostkust eene ambachtsschool te krijgen.

Bouwen bij de Minangkabauers.

In het Minangkabausche land zijn veel bouwwerken, die van den

aanleg en den smaak der vervaardigers getuigen: de mooie adat-

huizen, veel soerau's en moskeeën.

In hun bouwen vertoont zich dezelfde merkwaardige vermenging

van oud en nieuw, van conservatisme en modernisme, van starheid

in adat en associatie met de Westersche beschaving als in hun

denken, hun sociaal leven, hun godsdienst. Zoo bijv. bij do keuze

van het materiaal. Het hout wordt duurder door schaarschte en

hooger arbeidsloonen, het bakken van steenen neemt meer en meer

toe. Nu bouwt men veelal de huizen van steen of met een steenen

gevel en toch blijft men in den ouden stijl bouwen, alsof men met

hout of gevlochten bamboe te doen had. Nog sterker komt dat uit

bij het dakmateriaal. Vroeger was dit algemeen atap van nipah- en

roembiablad aan de kust, en ic/joek (de zwarte vezelbossen in de

oksels der bladeren van de enaupalm), of armelijker ilalang-gr&s,

in het binnenland. Vooral de zwarte idjoek is mooi en duurzaam

dekmateriaal. Het heeft echter met atap en ilalang het nadeel van
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groote brandbaarheid; idjoek is op dit punt het gevaarlijkst omdat

hei vuur er Lang onzichtbaar in smeult.

Bet afbranden van het familiehuis met den inhoud daarvan is

voor den Afinangkabauer een vreeselijke ramp, waarvoor groote

angst bestaat. Om deze redenen is het gebruik van gegolfd en ge-

galvaniseerd dakijzer veel in zwang gekomen. Voor nieuwe werken

/iet men haast niet anders, en vroeger afgebrande negerieën hebben

uitsluitend z.g.n. zinken daken. Welnu, aan dit ijzeren dak weten

zij denzelfden slanken en onberispelijken vorm te geven als aan dat

van het oude idjoek. Mooi is het materiaal niet en hier bestaat een

ernstig conflict tusschen de Nuttigheid en de Schoonheid. Maar

toch — op een afstand gezien, tegen eene berghelling of in een

dal, maken de slanke, schitterende daken in de zee van groen geen

Biecht effect en verlevendigen zij het landschap, zooals een spoor-

weg met witte bruggen in het gebergte zulks kan doen.

Kant- en weefscholen en -nijverheid.

In Palembang bestond vanouds de industrie van het kantkloppen,

terwijl het weven over geheel Sumatra bekend is. Over het geheel

draagt de weefindustrie het karakter van luxe-weverij en is zij

minder dan bijv. op Zuid-Celebes, een bestaansmiddel. Voor alle

dag draagt men goedkoop, geimporteerd goed. De mooie weefsels

komen bij feestelijke gelegenheden voor den dag en worden als fa-

miliestukken bewaard. Zijde of half-zijde en verguld zilverdraad is

veelal het materiaal; de garens zijn bijna altijd geimporteerd. Men

denke aan de schoone weefsels vol distinctie van Atjeh, aan die

van Batoe Bara, van de Padangsche Bovenlanden, van de Bataks,

elk met eigen karakter; kleurig en rijk in de Padangsche Boven-

landen, sober en stemmig in Atjeh, technisch van hooge ontwikke-

ling als bij de Bataks, maar altijd smaakvol. Aan batikken doet

men op Sumatra niet; wel is het „ikat" er bekend.

Alweer in de Padangsche Bovenlanden is men begonnen de kant-

en weefindustrie van de economische zijde te bekijken. Batipoeh,

Kota Gedang, Siloengkang zijn bekende centra van weefkunst, ieder

in zijn eigen genre. Siloengkang is eene negeri aan den weg van

Solok naar Sawah Loento, in een eng dal, bijna zonder sawah's.
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Vele mannen zijn daardoor genoopt elders een bestaan te zoeken

en de vrouwen leggen zich op het weven toe als bestaansmiddel.

Wakkere Inlandsche vrouwen, belangstellende Europeesche dames

hebben zich er voor gespannen. Minangkabausche weefsters hebben

op de tentoonstelling te Brussel hun arbeid en producten bekend

gemaakt. De weefsters uit de streek van Siloengkang hebben eene

coöperatieve organisatie gevormd ; haar werkstukken wrorden door

reizende handelaars en op vaste verkoopplaatsen tegen vaste prijzen

verkocht, materialen coöperatief aangekocht. Ook kan men naar aan

te geven modellen en teekeningen bij de „Sarëkat tenoenan" laten

werken. Alles wat vervaardigd wordt, vindt een gemakkelijken afzet

tegen behoorlijke prijzen. Veel anders ongebruikte tijd wordt nu

door vrouwen en meisjes productief gemaakt.

De kostbare weefsels van Kota Gedang en Batipoeh vinden meer

afzet van hand tot hand of op de pasar. Van groot economisch

belang is deze luxe-weverij nog niet, doch het staat wel vast, dat

bij toeneming der bevolking de vlijt en de smaak der Minangka-

bausche vrouw in groote mate dienstbaar zou zijn te maken aan de

welvaart der familiën.

Het kantkloppen is op initiatief eener Europeesche dame te Fort de

Koek ingevoerd en bekend geworden en spoedig zijn daarna een aantal

kantscholen ontstaan, waarin meestal ook de weefkunst wordt be-

oefend.

Niet al die scholen zijn geslaagd, doch een 20-tal hebben stand

gehouden. De kant is in Europa gunstig beoordeeld en vindt tot

heden plaatselijk nog een voldoend afzetgebied. De Regeering heeft

nu in begin 1916 Mevr. Van der Meulen-Nulle, oud-directrice der

Haagsche kantschool, uitgezonden om het onderwijs te organiseeren

en op moderne leest te schoeien.

Ook buiten Sumatra's Westkust zijn hier en daar kant- en weef-

scholen opgericht; te Medan verrees eene handwerkschool voor In-

landsche meisjes door krachtige samenwerking van personen van

verschillenden landaard.

Waardeering van het onderwijs in de Inlandsche maatscha])/>ij.

De belangstelling in het onderwijs is bij de bevolking van ver-
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schillende deelen van Sumatra zeer verschillend. In achterlijke

streken ontbreekt zij nog nagenoeg geheel; in de meest ontwik-

kelde deelen is de tijd rijp om voor alle kinderen lager onderwijs

in liet leven re roepen, behoudens dan voor de meisjes (zie bene-

den). Wij wagen het, die belangstelling in de afzonderlijke gewesten

aldus te karakterizeeren:

Lampoengsche districten: weinig belangstelling, weinig leven, be-

halve in de drukke handelsplaats Menggalö.

Bengkoelen: belangstelling matig; eenige teekenen van leven.

Palembang: tot voor korten tijd duf; belangstelling ontwaakt vrij

snel; streven naar geestelijk leven.

Djambi: nog geene belangstelling, uitgezonderd in Koerintji.

ïtiau-Indragiri: Belangstelling zeer matig; in boven-Indragiri

(Kwantan), een Minangkabausche rantau, begin van ontwaking.

Westkust van Sumatra: zeer sterke drang naar intellectueele en

economische ontwikkeling, behalve in enkele dun bevolkte randge-

bieden ; de Bovenlanden actiever dan de Benedenlanden ; in de laatste

maakt Pariaman eene gunstige uitzondering. Op geestelijk gebied

staat de Westkust in alle opzichten vooraan op Sumatra; het ge-

west is ook Java vóór als men let op de bevolkingssterkte. Zoo

waren bijv. van de 183 leerlingen, waarmee de cursus 1913/14 van

de school tot opleiding van Inlandsche artsen te Batavia begon, 105

Javanen, 50 Sumatranen (wel zoo goed als allen Westkusters en

Mandailingers), 8 Amboineezen, 2 Timoreezen en 18 Menadoneezen.

Menado speelt in het Oosten van den Archipel een dergelijke rol

als de Westkust op Sumatra.

Tapanoeli: Mohammedaansch gedeelte: groote belangstelling, hoe-

wel men voor het onderwijzen van de meisjes nog weinig voelt.

Christehjk-Heidensch gedeelte: Onder de Christenen wordt onder-

wijs voor jongens over het algemeen wel voor onmisbaar gehouden

in eene behoorlijke maatschappij en bestaat groote vraag naar dege-

lijk onderwijs. De Heidensche bevolking moet ook op dit punt hare

opvoeding nog ondergaan.

Oostkust van Sumatra. Dit laatste geldt ook voor de Karo-landen

en Si Baloengoen. In het overige deel is het moeilijk na te gaan

in hoever de oorspronkelijke Maleische bevolking onderavijs begeert.
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De vrij talrijke gegoeden zeker wel. De scholen zijn alle goed be-

volkt, doch onder de leerlingen zijn veel afstammelingen van Mi-

nangkabauers en Mandailingers. De koelibevolking leeft het maat-

schappelijk leven weinig mee.

Atjeh. De aanleg van het volk valt mee. Het onderwijs zal er

meer slagen, naarmate de pacificatie vordert en rust en welvaart

meer gaan heerschen; omgekeerd zal het onderwijs de pacificatie

bevorderen. Ontegenzeggelijk neemt de weerzin tegen instellingen

van het Gouvernement af. Het land, dat goede hulpbronnen bevat,

wordt op den duur wel goed, welvarend en beter bevolkt.

Hoe ver men nu is met het invoeren van onderwijs.

In begin 1915 moet het op Sumatra (de gewesten, dus de Riau-

archipel en de Westelijke eilandennj inbegrepen) aldus ongeveer

gesteld zijn geweest met de verbreiding van het onderwijs:

Van de ruim 4 500 000 zielen tellende Mohammedaansche bevol-

king ontvangen 25 000 jongens en 2000 meisjes onderwijs op de

Gouvernementsscholen en 40 000 jongens en 3500 meisjes op de

neutrale volksscholen.

Bij eenigszins geregelde toestanden kan men rekenen, dat (het

aantal leerjaren in aanmerking genomen — scholen voor Europeanen

kunnen niet als maatstaf dienen) het aantal schoolgaande jongens

en dat der meisjes elk 5°/ der bevolkingssterkte zou moeten be-

dragen, als het genieten van onderwijs algemeen ware. Wij komen

dus tot het resultaat, dat 32 1

/ 2 /
van de in aanmerking komende

jongens en 2 3

/ 4
°/ van dat der meisjes onderwijs ontvangt.

Op de Zendingsscholen zijn een 30 000 jongens en 4000 meisjes.

De jongens, voorzoover bereikbaar, heeft men zoowat alle — de

nieuwe zendingsvelden natuurlijk uitgezonderd — , van de meisjes

nog geen zevende deel.

Moet men bij de voortgaande uitbreiding van het aantal scholen —
naar buiten toe blijkt alleen van de extensieve onderwijsuitbreiding;

de intensieve uitbreiding kan men niet in cijfers uitdrukken — het

eerst denken aan de meest ontwikkelde streken, waar de bevolking-

om onderwijs roept, of aan de achterlijkste, waar het volk geen

onderwijs kent en er dus niet om vraagt? Mag men bij het in-

13
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roeren van nuttige dingen als vaccinatie, onderwijs en hygiënische

maatregelen zachten dwang gebruiken? Is het beter, zoolang het

onderwijs nog niet algemeen kan zijn, eerst aan een kleine kern

degelijk onderwijs te verschaffen of aan een veel grooter getal een

zij her nog gebrekkig onderwijs te schenken?

In het concreet stellen van vragen als deze ligt een gevaar. De

beantwoording ervan leidt zoo licht tot doctrinarisme, tot den eere-

dienat van eene leuze, wat in een land, dat nog tot ontwikkeling

moet wTorden gebracht, dubbel gevaarlijk is.

Men zal de menschen, die ter plaatse het beschavingswerk moeten

verrichten, in den regel moeten laten handelen, desnoods maar

zender van buiten af opgelegd „leidend beginsel". Gewoonlijk zal

nvt voldoende zijn, als Batavia de koorden der beurs houdt en des-

kundige hulp beschikbaar stelt.

Invloed van het ondermjs.

De invloed van het onderwijs op de bevolking begint allengs

merkbaar te worden. Schadelijke en schandelijke gewoonten ver-

dwijnen. Apathie, indolentie, vuilheid en vuilheidsziekten, kinder-

huwelijken en andere misstanden op seksueel gebied, angst voor

geesten, die zooveler leven vergalde, wreede gewoonten, zij vermin-

deren alle. Vatbaarheid voor het aannemen van verbeteringen op

het gebied van landbouw, handel en nijverheid; geschiktheid voor

het verbeteren der economische bestaansvoorwaarden ; immuniteit

tegen geloofsfanatisme ; verweer tegen bedrog ziet men ontluiken;

de levensellende van den natuurmensch verminderen; de ijver en

toewijding van den bestuurder meer vruchten dragen.

Nochtans is er één ding, dat minder tot tevredenheid stemt. De

Inlander waardeert het onderwijs nog te eenzijdig om utiliteits-

redenen en heeft te weinig oog voor de ideëele bedoelingen ervan.

Zoo komt het ook, dat naar zijn inzien de jongens moeten leeren met

het oog op hun later bestaan. Voor de meisjes geldt dit motief niet.

ionderwiJ8.

Het aantal schoolgaande meisjes is nog veel te gering. Het

onderwijs aan de vrouw moet den weg banen tot opzettelijke en

doelbewuste opvoeding van het kind ; zuinigheid, orde en regel in

de gezinnen brengen ; de polygamie en de aan ééne zijde niet ge-



195

wenschte huwelijken tegenwerken; sterfte en ziekte onder de be-

volking verminderen, door de vrouw toegankelijk te maken voor-

begrippen van hygiëne; het levensgenot en den zin voor huiselijk-

heid van den ontwikkelden man verhoogen en in enkele gevallen

den weg openen voor het deelnemen der vrouw aan het maatschap-

pelijke leven. De positie der vrouw moet beter, hooger worden.

Anders blijft alle streven naar volksontwikkeling half werk.

In de Mohammedaansche streken zijn overal minder meisjes op

school dan bij de Christenen. Niet omdat de Islam in eenig opzicht

het onderwijzen van meisjes verbiedt, maar omdat de positie der

vrouw in alle Oostersche landen lager is dan die van den man.

Sumatra staat in dit opzicht ongeveer gelijk met Java. Het

aantal meisjes op de neutrale scholen (openbare en volksscholen) is

nog maar 8
/o van dat der jongens; op de Zendingsscholen 13°/ .

Op de Westkust van Sumatra is dit cijfer bijna gelijk aan dat der

Zendingsscholen. In het Mohammedaansche Tapanoeli blijft het met

5°/ nog beneden het gemiddelde van Sumatra; nog geringer is het

in Palembang en Djambi.

Het goed bedoelde streven om voor de kleine meisjes aparte

scholen op te richten zal de ontwikkeling van het meisjesonderwijs

sterk belemmeren. Men kan geen Inlandsche meisjesscholen in

eenigszins beduidend getal oprichten, omdat er geen stabiel vrou-

welijk personeel beschikbaar kan komen. Men voede dus het volk

niet op in de leer, dat meisjes van 6 a 10 jaar niet met jongens

kunnen schoolgaan; men leere het geen nieuw vooroordeel naast

de oude.

Een twintigtal meisjes hebben op Sumatra thans (begin 1915)

het kweekelingen-examen afgelegd. Enkele Minangkabausche meisjes

studeeren voor de Nederlandsche acte als onderwijzeres, terwijl er

een tiental op de kweekschool te Fort de Koek studeeren. Hoe lang

deze enkelingen voor het onderwijs beschikbaar zullen blijven, dient

te worden afgewacht.

Deze getallen beteekenen voor de ontwikkeling van een millioenen-

volk nog niets, maar zij zijn van belang als hoopvolle teekenen

des tij ds.



VIII. VOLKSKRACHT EN VOLKSKARAKTER.

§ 36. Laag bevolkingscijfer op Sumatra.

Op Sumatra wonen 5 millioen menschen en er is plaats voor 100

millioen. Op Java is de bevolkingsdichtheid 270 zielen per K.M. 2
,

op Sumatra 11. Voor de afzonderlijke gewesten is dit cijfer (Inl.

bevolking):

Westkust van Sumatra . . 30 Djambi 4,5

Tapanoeli 17 Oostkust van Sumatra . . 7

Bengkoelen 9 Atjeh e. 15

Lampoengsche districten . 6 Indragiri 1,6

Palembang 8,5

Het best bevolkte gewest op Sumatra haalt nog geen derde van

de bevolkingsdichtheid van het dunst bevolkte op Java (Basoeki).

Waarom Sumatra achterbleef bij Java.

Het is bekend, dat een groote bevolkingsaanwas slechts kan sa-

mengaan met het ontstaan van beschaving, welke meebrengt: samen-

leving in vaste woonplaatsen, het bezit van vaste bouwvelden, ver-

zekerdheid van gezond voedsel voor allen, deelneming aan de oorlogen

door slechts een klein deel der bevolking, eenige rechtszekerheid

en veiligheid door het bezit van vaste wetten en bestuur, meer

succes in den strijd tegen oogstvernielende dieren en tegen ziekten,

gezamenlijke strijd tegen epidemieën en epizoötieën, meer regel, zelf-

bedwang en zedelijkheid in het seksueel verkeer.

Beschaving en bevolkingsdichtheid ontwikkelen zich hand aan

hand tot in een vergevorderd stadium der beschaving.

Voor Sumatra gaat in vergelijking met Java deze regel niet op.

Op beide eilanden zijn de beschavingselementen uit het Noordwes-
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ten gekomen en op dien tocht is Sumatra eer bereikt dan Java.

Sumatra was het doortochtsland, doch pas later, in het verder ge-

legen Java, kwamen die elementen tot weelderiger ontwikkeling.

Er* is geen reden om aan te nemen, dat de Java-bevolking van

vóór den tijd, dat zij de invloeden der Hindoe-beschaving begon te

ondervinden, hooger stond dan die van Sumatra. Toch werkten de

door de Hindoes gebrachte beschavingselementen slechts zwak door

op Sumatra en meer intens op Java. Later kwamen deze elementen

in tegengestelde richting, van Java naar Sumatra, doch vermochten

ook toen niet diep in te grijpen tot ontwikkeling van het volk.

Ook de beschavingsstroom van den Islam kwam eer op Sumatra.

En toch is het Islamiseeringsproces op Java sneller verloopen, op

enkele duizenden zielen na reeds voor lang geheel voltooid, terwijl

op Sumatra een veel grooter getal nog niet door dezen wereldgods-

dienst is aangeraakt, ondanks het feit, dat de Maleische bevolking

over het algemeen vuriger Mohammedaansch is en meer zendings-

bloed in de aderen heeft dan de Javaansche.

Het Christendom vond op Sumatra nog een braakliggend terrein

en kon hier alzoo meer als beschavingsfactor werken; zijn optreden

werkt dan ook op het beperkte terrein snel, en valt nu samen met

den ontwikkelingsarbeid van het burgerlijk bestuur.

Ons bestuursoptreden als ontwikkelende en beschavende factor

heeft op Java gemiddeld langer en intenser gewerkt dan op Su-

matra, doch ook deze omstandigheid is niet voldoende om den

voorsprong van Java te verklaren. Heel veel verschil tusschen Java

en de best bevolkte deelen van Sumatra bestaat er in dit opzicht

niet. Een optreden van ons bestuur met de bewuste bedoeling het

land in economischen zin te ontwikkelen is pas begonnen na den

val der Oost-Indische Compagnie en dan was in den eersten tijd

het werk in deze richting nog zóó gebrekkig en baatzuchtig, dat

het weinig bijdroeg tot de maatschappelijke en vooral de zedelijke

en verstandelijke opheffing der bevolking. Toen ons bestuur niet

alleen exploiteerend, maar ook opvoedend begon te werken, geno-

ten daarvan ook de meest ontwikkelde deelen van Sumatra in ge-

lijke mate. De snelle toeneming van Java's bevolking begon pas

met het begin der 19de eeuw. Dit eiland had toen nog maar 4
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miUioen inwoners en zag Bederf elke 35 jaar het zielental verdub-

belen. Op Sumatra is ook na de invoering van ons bestuur op

Sumatra's Westkust, in de Lampoengs, Bengkoelen, Palembang en

op do Oostkust een dergelijke bevolkingsaanwas niet te constateeren.

De bodem was in deze Btreken aiei slechter voorbereid voor eene

hoogere cultuur, met krachtige bevolkingstoeneming gepaard gaande,

dan op Java.

Eene zekere beschaving, niet onderdoende voor die op .lava,

heerschte roods. Machtige rijken hebben er gebloeid. Handel en

buitenlandsoh verkeer waren die van Java vóór. Landbouw, nijver-

heid en kunst stonden plaatselijk niet achter bij die van Java.

Br moeten dus andere factoren dan die van aanrakingen met uit-

heemsche beschaving bestaan, welke Sumatra als geheel deden ach-

terblijven bij Java.

Die factoren liggen in de gesteldheid van het land en den aard

der bevolking. De slagboomen tegen de ontwikkeling des lands,

door de natuur opgeworpen, kunnen door de moderne techniek

worden overwonnen; diezelfde natuur schonk anderzijds zijne hulp-

bronnen aan liet land. En de aard der bevolking, voorzoover die hare

maatschappelijke ontwikkeling belemmert, kan ten goede worden

gewijzigd door opvoedingswerk, dit woord genomen in ruimen zin.

§ 37. Vroegere beschavingsuitingen. Letterschriften.

Als vroegere beschavingsuitingen op Sumatra noemen wij eerst

de letterschriften. Oude letterschriften, in vorm en schrijfwijze van

oud-Indische alphabetten afkomstig, zijn nog in gebruik bij de Lam-

poengers, de Redjangers en de Bataks. De beide eerste schriftsoorten

zijn nauw verwant; eenige wijziging ondergaan hare lettervormen in

het rëntjong-schrift, zoo geheeten, omdat de karakters met een scherp-

gepunte dolk of rëntjong werden gekrast in bamboe. Het rëntjong-

schrift wordt gebruikt in Lebong, Redjang, Rawas en het overige

binnenland van Palembang. Naast bamboe wordt ook bereide boom-

schors en lontar (reepen van het blad van de lontarpalm) gebruikt

;

als schrijfstift dient bij de boomschors de kalam, de nerven uit de

onderdeelen van het blad van de enau- of arënpalm, die ook voor

het Maleische schrift dienen. Het Lampoengsche schrift wordt ook
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gebruikt voor Maleische en Javaansche teksten; het Redjangsche en

rëntjong ook voor Maleisen.

Tegenwoordig gebruikt men ook papier en inkt. Het gebruik der

oude schriftteekens neemt af, vooral door den invloed der scholen.

Voor het Bataksehe schrift dienden dezelfde materialen. De Bataks

gebruiken hun eigen schrift zeer zelden meer en vervangen het

door het gewone Latijnsche schrift, terwijl de Mohammedaansche

Bataks gaarne het Arabische schrift leeren. Op de scholen en door

de zending wordt het Bataksehe schrift gebruikt; daar het volk

zelf er zich weinig meer van bedient en het overigens alleen kent

als drager van verouderde, niet meer getelde poestaha's (wichel-

boeken), draagt dit gebruik wel een eenigszins gekunsteld karakter.

Met het aannemen van den Islam hebben de beide takken der

Maleiers hun oud Sanskrit-alphabet laten varen voor het eenigszins

gewijzigde Arabische schrift, dat ook door de Atjehers is aange-

nomen. Dit schrift geniet zekere vereering als in het bijzonder be-

hoorend bij den Mohammedaanschen godsdienst. De geheele Maleische

litteratuur is er in geschreven. Het is met recht op Sumatra het

volksschrift te noemen. Toch is ook het Latijnsche karakter bekend

bij allen, die school gegaan hebben, want op school worden beide

lettersoorten geleerd.

De schoolboeken in Latijnsch karakter zijn talrijker dan die met

Arabisch schrift, omdat men ook rekening heeft te houden met de

scholen buiten Sumatra.

De Maleische pers, die meer en meer omvang en invloed krijgt,

en die ook rekening moet houden met de Chineesche en Bataksehe

lezers, is in Latijnsch karakter gedrukt. Alleen godsdienstig getinte

periodieken verschijnen in Arabisch karakter.

Litteratuur.

Van de litteraturen der volken van Sumatra staat de Maleische

ver bovenaan. De oudste litterarische producten der Maleiers dag-

teekenen vermoedelijk van ongeveer denzelfden tijd als de oudste

Nederlandsche letterkundige geschriften. Na het aannemen van den

Islam door het hof van Malaka ontstond daar eene vrij hoog staande

letterkunde, poëzie en proza van verschillenden aard. Die „gouden
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eeuw" der Maleische letterkunde duurde tot 1511, toen Malaka

werd veroverd door de Portugeezen, doch ook later zijn verdien-

stelijke werken van Maleiere versohenen.

Toen in 1705 Malaka door do Engelschen aan de Nederlanders

word ontnomen on IvahHes kort daarna Singapoera stichtte, nam de

studio dor Maleische taal- en letterkunde eene nieuwe vlucht, het

meest door den arbeid van Abdoollah dvn taalleeraar, schrijver van

Raffles, on taaionderwijzer van dozen on andere Europeanen.

<N»k Palembang en Riau zijn centra van beoefening der Malenche

letteren geweest.

Hot laatsto Maleische gedicht van litteraire beteekenis is de Sjair

Soelthan Abdoel Moeloek, in 1846 vervaardigd door Qalihat, eene

zustor van don onderkoning van Riau, Radja Ali lladji, en door

den laatsten verbeterd.

De inhoud der Inlandsche litteraturen bevat weinig oorspron-

kelijks; meestal is de behandelde stof gemeengoed van een groot

beschavingsgebied, vooral stof uit Voor-Indië, die op min of meer

zelfstandige wijze is verwerkt. Historische werken zijn uit den aard

der zaak meer oorspronkelijk.

Ook het Atjehsch, het Bataksch, het Minangkabausch en het Lam-

poengsch bezitten eene geschreven litteratuur van bescheiden omvang.

In de Atjehsche letterkunde bekleedt het epos een groote plaats.

Het Maleisen kent epische of romantische poëzie (sjaïr's) en

episch proza (hikajat's) ; verder werken van genealogisch-historischen

en zedekundig-godsdienstigen aard, benevens verzamelingen van

wetten en verhandelingen over Mohammedaansch recht.

Lyrische poëzie komt eigenlijk niet voor, behalve in de „pantoens",

waarin zich het best de volksziel uitspreekt.

De pantoens zijn, hoewel elders niet onbekend, bij uitstek Suma-

traansch. Het zijn vierregelige versjes (bij uitzondering vijfregelig)

;

regel 3 rijmt op regel 1, regel 4 op regel 2. De beide eerste

regels bevatten beelden of gezegden uit de omgeving, soms woorden

zonder zin. Ze staan meestal niet in verband met wat men eigenlijk

wil zeggen; dat hindert ook niet, ze dienen slechts om rijm en

rhythme aan te geven, als inleiding om den geest op te wTekken. De

laatste twee regels bevatten de gedachte, meestal van erotischen of
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satyrieken inhoud. Op avondbijeenkomsten van jonge lieden wordt

het elkaar toezingen van pantoens een onderhoudend spel van geest

en vernuft. Op heel Sumatra is dit litterarische spel in verschil-

lende vormen bekend.

Verder heeft men — het meest onder de Minangkabauers — de

volksvertellers, die een groot gezelschap een langen avond kunnen

bezighouden met hun verhalen, gedeeltelijk pseudo-historisch, ge-

deeltelijk fantaisie, en met pantoens doorspekt.

Verval der eigen letterkunde.

Zoomin als onder ons volk is onder de Sumatranen de hoogere

litteratuur een eigenlijk volksbezit geworden. En onder de meer

ontwikkelden gaat de liefde voor de eigen letterkunde er uit. Men

voelt zich er aan ontgroeid en nieuwe vorm en nieuwe inhoud

voor litterarische aspiraties zijn nog niet gevonden. Men leest nu

weinig anders meer dan godsdienstige geschriften en slecht geredi-

geerde, in slecht Maleisen geschreven kranten. Een ruim veld van

beschavingsarbeid ligt hier braak.

Het oude verdwijnt met groote snelheid onder den adem van den

nieuwen tijd ; de schakels ter verbinding van het oude en het

nieuwe gedachtenleven zijn nog niet gevonden.

Dit geldt ook voor de vele gebruiken uit den cyclus van het

familieleven, bij zwangerschap, geboorte, naamgeving, de eerste aan-

raking met de aarde, het eerste haarknippen, verloving, huwelijk,

overlijden. Men ziet de meer ontwikkelden met eenige verlegenheid

de oude gebruiken volgen, waarin men niet meer gelooft. Men

durft ze ook niet nalaten, meestal ter wille van familieleden.

Nat innaliteitsgevoel.

Het nationaliteitsgevoel, het provincialisme zoo men wil, schijnt

over het geheel echter weinig te verslappen, ondanks de vermin-

dering der beteekenis van de oude letterkunde en de oude ge-

bruiken. Men hoort nog de kleine verschillen in afkomst of in zeden

en de historische of pseudo-historische gronden daarvan met voor-

liefde uitpluizen. De Bataks maken nog het meest den indruk weinig

voor het begrip eener eigen nationaliteit te voelen. De Minang-
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kabauers daarentegen roeien nog altijd sterk hun saamgehoorigheid

;

zij dwepen nog met hun emblemen, hun instellingen, hun taal,

hun land, ondanks het feit, dat zij zieh zoo gemakkelijk assimileeren

aan "W estersche denkwijze en beschaving. Men staat ook in dit op-

zicht voor een raadsel bij dit bijzondere volk.

Landbouw.

Verscheidene andere uitingen van oudere cultuur bewijzen, dat

op Sumatra de bodem niet ongeschikt is voor eene flinke opleving

van lier land. In den landbouw staan vele deelen niet achter bij

.lava. De Minangkabauers, de Tobaneezen, de Mandailingers zijn

beter rijstbouwers dan de Javanen. Zij bewerken den grond beter,

de werkzaamheden aan het irrigeeren van gronden verbonden,

verstaan zij even goed.

Bevloeüngswaterrad.

Speciaal aan Sumatra eigen zijn verschillende vindingen om de

kracht van stroomend water te benutten. De belangrijkste daarvan

is de „kintjir air", eene Minangkabausche uitvinding van verre

verspreiding. In hoofdzaak bestaat het uit een zeer groot vertikaal

gesteld rad, draaiende om een vaste as. Aan den omtrek van het

rad zijn schoepen aangebracht, die, in het stroomende water rei-

kende, het rad doen draaien. Aan den omtrek zijn mede groote

bamboezen kokers aangebracht in schuinen stand, zoodanig dat zij

zich beneden met water vullen en, in het draaien boven komend,

in schuine stralen hun inhoud uitstorten in een goot, vanwaar het

water verder over de sawTahs wordt geleid.

In de slecht bevolkte streken van Sumatra evenwel is het met

den landbouw treurig gesteld en blijft de ladangbouw de grootste

hinderpaal voor ontwikkeling. Ladangbouw is roofbouw en sluit

concentratie van bevolking uit, die toch het begin moet zijn van

maatschappelijke ontwikkeling. Van de zooeven genoemde betere

streken uit als kern moet echter de veralgemeen ing van het sawan-

bedrijf uitgaan. De schaarschheid der bevolking is zoowel oorzaak

als gevolg van de voorliefde voor ladangbouw. Komen er meer

menschen, dan komt de sawahbouw vanzelf.

De Inlandsche cultures van peper, van gambir, tabak, copra,
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koffie, katoen, specerijen, (zie volgend Hoofdstuk) zijn zoovele aan-

wijzingen, dat eens Sumatra als landbouwend land niet zal achter-

staan bij Java. Een zeer groot voordeel voor Sumatra zal het zijn,

dat het stukje bouwgrond, voor elk landbouwbedrijf beschikbaar,

niet zoo miniem behoeft te zijn als op Java, waar elk der vijf

millioen boerderijtjes gemiddeld nog geen halve H.A. sawah bezit.

De rijkdom aan boschproducten van Sumatra moge veel geld in

het land brengen, anderzijds werkt hij voor duurzame ontwikkeling

nadeelig. Talrijk zijn de voorbeelden, dat door het waarde verkrijgen

van boschproducten het economische leven in een streek werd

ontwricht.

Veeteelt.

In de teelt van karbouwen en paarden zijn de Sumatranen over

het geheel den Javanen de baas. Bij Minangkabauers, Bataks, Gajö's

vindt men een minder vervallen karbouwenstapel; bij beide eerst-

genoemde volken mag men van de paardenteelt ook beter resultaten

verwachten. Ten opzichte van de fokkerij van runderen biedt Su-

matra minder hoop en staat het ver achter bij Oost-Java, Madoera

en Bali.

Handelsgeest.

In geschiktheid voor den handel staat de Maleier ver boven den

Javaan. Die geschiktheid deed hem een arbeidsveld zoeken tot ver

buiten Sumatra en kwam alzoo minder de ontwikkeling van het

eigen land ten goede; werkte wellicht de toeneming der bevolking

tegen. Als er echter door de verwachte toekomstige meerdere ont-

ginning van Sumatra's bodem een grooter aantal menschen zijn, die

produceeren, zullen de menschen, die kunnen koopen en verkoopen,

meer direct tot de ontwikkeling van het eigen land bijdragen.

Door de grootere geschiktheid van den Maleier voor den handel

— vooral Palembangers en Minangkabauers munten in dit opzicht

uit, en voor den kleinhandel vooral niet te vergeten de Minang-

kabausche vrouw ! — is de rol, die de Chineezen in het economisch

leven spelen, op Sumatra veel kleiner dan op Java.

Nijverheid.

Wat men ziet van de nijverheid der eigen bevolking, wettigt

het geloof, dat ook in dit opzicht de voorwaarden voor ontwikke-
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ling van Bumatra aanwezig zijn. Moestal veroorzaakte de invloed

van het nieuwe ook hier verval van het oude; de aanleg niettemin

blijft. Wij wijzen op de weverij; op de bouwkunst bij Minangka-

bauers, Bataka en Atjehers, die veel beter constructies schiep dan

die «Ier Javanen; op de koperbewerking in Atjeh, Tapanoeli en

Münangkabau; op de wapenindustrie, goud- en /il verbewerking (mooi

til i gra inwerk in zilver in de Padangsche Bovenlanden), de ivoorbe-

werking, de pottenbakkerij in Bommige dorpen, de houtsnijkunst,

de bewerking van hoorn en bamboe.

§38. Volkstamkin:

Eier volgt eene oppervlakkige schets van den buitenkant van het

volkskarakter, zooals zich dat vertoont aan een Europeaan, die veel

aanrakingen met de bevolking had. Men kan wel geene grondige

schildering van dat karakter verwachten, van den inboorling niet,

noch van den Europeaan. Elk hunner zal van een anderen norm

ter vergelijking uitgaan en weinig meer geven dan subjectieve in-

drukken; bovendien blijft de moeielijkheid bestaan om uit een aantal

gecompliceerde gegevens een grootsten gemeenen deeler te zoeken.

Het object van vergelijking zal zijn het talrijkste verwante volk,

het Javaansche. Ons oog valt dan voor de volken van Sumatra op

de volgende trekken.

Bij de meest achterlijken: Koeboes, Djambische en Palembang-

sche binnenlanders, ook wel bij Lampoengers en Bengkoeleezen, de

bewoners van de binnenlanden der Oostkust, de Bataks van Si Ba-

loengoen, Dairi, Padang-Lawas, Habinsaran, valt op de wilszwakte,

de geestelijke inertie, de behoeftenloosheid, het niet denken aan den

dag van morgen, het niet anders reageeren dan op den hongerprikkel,

welke eigenschap men in de wandeling gewoonlijk luiheid noemt.

Deze soort van luiheid is echter inhaerent aan het bestaan van

deze lieden ; luiheid wordt pas een ondeugd in eene werkmaat-

schappij. Waar zoodanige werkmaatschappij is ontstaan door meer-

dere ontwikkeling ontstaat luiheid als een gebrek van individuen.

In dezen zin vindt men op Sumatra luiheid niet als een volks-

ondeugd.

Waar ons bestuur zijne intrede doet, is tegen die geestelijke inertie
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te strijden. Onder die menschen, welke een uiterst schamel bestaan

leiden, die op ongeregelde tijden zwaar en gevaarlijk werk moeten

doen als boschproducten zoeken en ladang bouwen, is nochtans

tegen hoog loon geen koeli voor geregelden arbeid te vinden.

Een op Sumatra vrij algemeene trek, dien men bij Javanen zel-

den, doch bij Madoereezen des te meer vindt, is zuinigheid, die

vaak tot gierigheid wordt. Atjehers, Gajö's, Bataks, Minangkabauers

zijn om dezen karaktertrek bekend. Men vindt dan ook op Sumatra

heel wat gegoede en zelfs rijke lieden, wat echter mede een gevolg

is van den handelsgeest, die vooral de Maleiers kenmerkt.

Aan historische oorzaken is toe te schrijven de vrijmoedigheid

tegen meerderen, de afwezigheid van serviliteit, die den Sumatraan

van den Javaan onderscheidt. Dit geldt vooral de Sumatranen bui-

ten de vorstendommen van. de Oostkust, die eigenlijk nooit de echte

feudale vorstenheerschappij, noch een adelstand, hebben leeren kennen.

Die republikeinsche vrijheidszin bezorgt den Sumatranen wel eens

den naam van brutaal en aanmatigend te zijn.

Aan hun dorpsrepublikanisme is wellicht ook de redeneerzucht

toe te schrijven, waarvoor de Minangkabauers bekend en de Bataks,

vooral de Mandailingers, zelfs berucht zijn. De lust tot het houden

van lange beraadslagingen is een echte Maleische eigenschap, wat

voor een met macht bekleeden ambtenaar een groot gemak is, want

daardoor kan hij met wat handigheid en geduld veel gedaan krijgen

met en door medewerking der deelnemers aan het „moepakat" zelve.

Vuilheid wordt vooral den Atjehers en den Noordelijken Bataks

verweten en niet ten onrechte; overigens kenmerkt deze eigenschap

ook de primitieve volken als gevolg hunner geestelijke inertie. De

bergbewoners zijn veelal bekend om zekere grofheid in hun ma-

nieren. De vormelijkheid van den Javaan ontmoet men in dezelfde

mate op Sumatra nergens.

De zucht tot intrigueeren schijnt het meest op Zuid-Sumatra en

bij de Bataks voor te komen; kleingeestige eerzucht, de trek naar

het baasspelen, kenmerkt de Bataks mede. De Lampoengers zijn

verzot op ijdele titels; zij zijn ook bekend als pretmakers.

•e aanleg.

Over den geestelijken aanleg van een groep volken met een enkel
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woord te oordeelen is oen bijna oven stout stuk als hun karakter

in enkele woorden te beschrijven. Laten wij dus alleen zeggen, dat

de resultaten van het BchoOlonderwjjs aantoonen, dat de Minangka-

bauers en Mandailingors /.oer vlug zijn in het leeren en daarin ook

veel ijver betoonen; dat /.ij zelden de school verzuimen en begeerig

zijn naar verbetering in het onderwijs. De Mandailinger is in door-

snee wellicht nog gemakkelijker in het opnemen dan de Minang-

kabauer, doch de laatste zoekt het onderwijs minder uitsluitend om

redenen van materieel belang. Hij heeft meer geldelijke offers over

voor lier onderwijs en laat ook de meisjes meer onderwijs genieten.

^

Hun aanleg uit zich nog het best in de richting der wis- en na-

tuurkunde. Onder de Baraks vindt men bijv. vele sterke schakers;

de Minangkabauer toont geschiktheid voor technische vakken. Het

is opmerkelijk, hoe het onderwijs, in verband met de treklust der

beide volken, hun allengs bijna een soort monopolie heeft verzekerd

voor alle betrekkingen op Sumatra, en ook wel ver daarbuiten,

waarvoor min of meer ontwikkeling noodig is. Met eenig diploma

gewapend — certificaat van goed volbrachten leertijd, diploma als

kweekeling of hulponderwijzer; in andere richtingen bestaan er nog

geen schooldiploma's — trekken jaarlijks honderden jongelieden

er op uit en vinden een bestaan bij het onderwijs, als schrijver op

ondernemingen en Gouvernementsbureaux, als mandoer, als beambte

en ambtenaar bij alle diensten. Bij het openbaar onderwijs op Su-

matra zijn meer dan 2

/ 3
der leerkrachten van Minangkabausche en

Mandailingsche afkomst en gaat men de afkomst van het overige

'/
3
onderzoeken, dan komen er ook nog heel wat van die landslie-

den uit het eerste of tweede geslacht voor den dag. Het is n.1.

soms in hun belang voor sommige sollicitaties in vreemde gewesten

voor kinderen des lands door te gaan. De „gelar", die den landaard

verraadt (§ 29), verdwijnt dan of wordt pas voor den dag gehaald,

als de betrokkene goed en wel in het zadel zit.

Eerst in den laatsten tijd komen er ook uit andere gewesten van

Sumatra beter geschoolde leerlingen te voorschijn. Speciaal Palem-

bang begint in dit opzicht teekenen van leven te geven.

Dat de scholen in de andere gewesten tot heden minder goede

leerlingen afleverden, zoodat die gewesten nog niet konden voorzien
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in hunne eigen behoeften aan hoofd-arbeiders, mag nog niet leiden

tot de conclusie, dat het den overigen Sumatranen aan aanleg ont-

breekt. Veertig jaar geleden had het onderwijs op de Westkust

nog even weinig van deze direct in het oog vallende resultaten en

was het even moeilijk, ook hier geschikte leerlingen voor verdere

opleiding te vinden. Men kan alleen constateeren, dat in die andere

gewesten nog minder lust tot studeeren bestaat en dat daar meer

voor het onderwijs ongunstige invloeden bestaan.

5 39. Ongunstige factoren voor bevolkingstoenemitig

.

In vorige hoofdstukken is gebleken, dat door de tectonische en

' geologische gesteldheid van Sumatra een relatief grooter deel van

dichte bevolking uitgesloten blijft dan van Java.

De breede moerasstrook langs de Oostkust, te veel steile hellin-

gen, geringe kustontwikkeling, te moeielijke bereikbaarheid van

centrale deelen, moeielijkheid in den afvoer van producten zijn zoo-

vele punten, waarin Sumatra achter staat bij Java.

Maar hoe de geringheid van bevolking te verklaren van gemak-

kelijk bereikbare en vruchtbare streken als het diluvium van het

breede Oostelijke hellingland, van de Lampoengs, Bengkoelen, het

Noordelijk en het Zuidelijk deel der Padangsche Bovenlanden, de

kuststreken van Tapanoeli en Atjeh?

Hiertoe moeten eigenschappen en gewoonten van het ras hebben

meegewerkt. Wij vinden die in 1°. de treklust der bevolking; 2°.

haar streven naar beperking van het kindertal ; 3°. haar grootere

morbiditeit en mortaliteit en 4°. in misstanden van seksueelen aard.

Emigratie „Naar Kelang!"

Pai Kolang! Naar Kelang gaan. Deze gedachte, deze leus houdt

den Minangkabauer nog heden bezig, doet dit al 400 of 500 jaar

lang. Kelang is een der staatjes van de Negeri Sembilan, de 9

rijkjes, gelegen op de Westkust van het schiereiland Malaka, ten

Noorden der gelijknamige stad. Uit verschillende deelen van het

Minangkabausche land trekt nog steeds een stroom van emigranten

naar Malaka, niet juist naar Kelang, maar ook naar andere deelen

van het schiereiland. Zooals het geheele cultuurgebied van Suma tra's
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Oostkust in de wandeling Deli heet, wordt heel Malaka door hen

aangeduid als Kolang. Sommigen komen later terug, anderen, naar

ik geloof de meerderheid, blijven er. Velen vinden een bestaan in

hei groote, drukke Singapoera. Anderen ontginnen land en sluiten

zich daartoe gewoonlijk eerst aan bij familieleden of dorpsgenooten.

Weer anderen werken op de nieuwe rubberondernemingen, vestigen

zich als lapau- of kedaihouder (winkelier), drijven handel, worden

karrevoerder, vinden een baantje als beambte op onderneming of

kantoor. Sober van aard en onvermoeide loopers, zien zij er geen

bezwaar in eenige honderden palen te loopen en daarna met de

goedkoopste prauw- of bootgelegenheid naar den overwal te komen

en in den eersten tijd zwaren koeli-arbeid te verrichten, waarvoor

zij in hun eigen land zouden bedanken.

Cijfers omtrent deze emigratie kunnen niet worden verstrekt,

doch het staat vast, dat het getal vertrekkenden jaarlijks zeer groot

is en de bevolking in verschillende streken niet slechts stationnair

blijft, maar zelfs afneemt.

De Engelsche planters zien hen gaarne komen en maken het hun

gemakkelijk, naar het schijnt. Vaststaande en betrouwbare berichten

omtrent hun wedervaren op Malaka zijn niet beschikbaar. Een gron-

dig onderzoek daarnaar zou gewenscht zijn. Sumatra verliest de

menschen, die het zelf zoo hard noodig heeft. Het is zeer de vraag,

of zij het op Sumatra zelf niet even goed of beter zouden hebben,

dan onder vreemde vlag. Doch de emigratie-stroom vloeit al sinds

eeuwen in die richting en de macht van sleur en traditie is

zoo groot!

Emigratie naar andere deelen van Sumatra.

Een ander deel der bevolking trekt naar het cultuurgebied van

Deli, naar Bengkoelen, naar de Atjehsche kustplaatsen, naar Djambi,

naar Sibolga en ook wel verder en vindt daar een bestaan. Niet

als koeli, doch in andere broodwinningen, als hiervoor genoemd.

Het getal dezer emigranten, die niet voor ons Indië verloren gaan,

zal tegenwoordig misschien even groot zijn als dat der Kolanggan-

gers. Het is opmerkelijk, dat elke streek, zelfs elke afzonderlijke

negeri, als het ware haar eigen emigratie-gebied heeft. In de verre

streken, waarheen de menschen gaan „merantau", leiden zij een
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apart leven, afgescheiden van de inboorlingen, op en om de pasar,

het centrum van hun bedrijf. De orang pasar, de vreemdelingen-

kolonie, houdt zich daar in haar vrijen tijd nu juist niet altijd met

onschuldige zaken bezig.

minangkabausche Staten op Malaka.

De controleur A. J. Hamerster deelde in het Koloniaal Tijdschrift

(van November 1914) vele tevoren vaag bekende en onbekende,

maar niettemin zeer belangrijke, zaken mede over „de Minangka-

bausche staten op het Maleische schiereiland," door emigratie van

Midden-Sumatra uit ontstaan. Tot het midden der 19e eeuw hebben

deze nederzettingen den politieken band met het stamland op Sumatra

onverbroken bewaard. De vertegenwoordiger der laatste schaduw

van vorstelijke macht in Minangkabau vaardigde in 1826 den laat-

sten vorst, Radja Laboe, naar Negeri Sembilan af. In 1832 keerde

deze naar Sumatra terug, waarmede een lange strijd tusschen de

eigen vorsten en de contra-vorsten uit het huis van Selangor een

einde nam. Een partij, die Minangkabausche vorsten en adat bleef

voorstaan, hield echter stand.

Volgens de overleveringen der kolonisten hebben zij zich voor

het eerst op Malaka gevestigd na de verwoesting van het oude

Singapoera door de Javanen in 1377. Ook Djohor zou door Minang-

kabauers zijn bevolkt. Met de Portugeesche en Hollandsche beheer-

schers van Malaka hebben de Minangkabausche staatjes minder

vriendschappelijke aanrakingen gehad. Omtrent een levendig verkeer

tusschen Minangkabau en Malaka in de 17e eeuw, en omtrent met

de Compagnie concurreerende handelsvaart tot de Molukken toe,

bestaan berichten.

Met het oog op deze feiten rijst de vraag, of de geheele Maleische

kolonisatie van * het beschaafde deel van Malaka en van Borneo

niet van Minangkabauers is uitgegaan en of het verschil tusschen

Minangkabausche en andere Maleiers niet van later datum is en

alleen gegrondvest op verschil in woonplaats en geschiedenis. De

Maleiers, die niet in het stamland in het hart van Sumatra zijn

gebleven, zouden dan hunne matriarchale instellingen hebben laten

varen (wat zeer verklaarbaar is bij aanrakingen met vreemde volken

14
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ril huwelijken met vreemde vrouwen) en hun taal hebben gewijzigd.

Alleen in Negeri Sembilan is een gewijzigd matriarchaat in stand

gebleven (wellicht als gevolg van massale emigratie) en hield ook

het gevoel van politieke samenhoorighoid met Minangkabau stand.

De bewoners hebben vreemden in hun soekoeverband weten op te

nemen. Er zijn nu 12 soekoes waarvan 8 of 4 uit niet-Minangka-

bauers gevormd. Volgens de inwoners zijn ze oorspronkelijk meest

uit de L. Kota (Pajökoeinboeh) afkomstig. De dcelgenooten aan

eenzelfde volksverhuizing noemen zich oerang nan sadjoerai en be-

schouwen elkaar als familieleden, met terzijdestelling van de bloed-

verwantsehapsverhouding. De nieuwe soekoes in den vreemde zijn

aldus ontstaan uit verschillende soekoes in het moederland. Dit is

volkomen analoog aan hetgeen men elders opmerkt bij emigratie,,

zooals bij Bataks en Gajö's.

Oorzaken dier sterke emigratie.

Wat mag toch wel de oorzaak zijn dier sterke emigratie-zucht,

waarmee alle Minangkabauers, ook de Korintjiërs (§ 8), behept zijn?

Het merantau is als het ware een volksinstelling geworden. Is de

landverhuizing al niet zoo erg als in Ierland, dan toch zeker wel

zoo als in Italië.

Dat een levenskrachtig bergvolk naar de vlakten verhuist, dat

er eene traditie ontstaat van rijke, vlakke landouwen, waar het

leven minder hard is, is niets ongewoons. De Zwitsers en Hoog-

duitschers leverden vroeger het grootste contingent van de huur-

legers. In ons Indië zelf zagen wij, dat de kuststreken van Bengkoelen

grootendeels vanuit de naburige gebergten zijn bevolkt. Van Bataks

zijn dergelijke verhuizingen bekend. De Bantensche „orang oedik"

waren in het vroegere Batavia welbekend. De Chineesche koeli-

immigranten zijn uit een bergland afkomstig.

De Minangkabauers echter wijden weinig aandacht aan de ont-

ginning der nog onbewoonde laagvlakten in de nabijheid en ver-

huizen niet tijdelijk, alleen om wat geld te verdienen. Zij zoeken

het verder op en blijven in den regel weg.

Vraagt men de bevolking zelve naar de oorzaken van haar trek-

lust, dan krijgt men in den regel tot antwoord : de heerendiensten.
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Hoeveel waarborgen men zich ook tracht te geven, om een objectief

antwoord te krijgen, zoo blijft er toch reden om aan te nemen, dat

dit antwoord tendentieus is. De bevolking heeft ongetwijfeld een

grooten hekel aan dat werken aan de wegen, soms op groote af-

standen van huis en op ongelegen tijden, maar zóó erg is het ook

weer niet, dat zij daarom haar vaderland zou ontvluchten. En

bovendien — toen er nog geen sprake was van heerendiensten, was

de emigratie al even sterk. De heerendiensten zullen hoogstens de

weifelaars doen beslissen omtrent vertrek.

Ongunstige politieke toestanden kunnen hier geen stimulans tot

landverhuizing zijn ; ongunstige economische toestanden slechts plaat-

selijk, zooals in het RaÖ'sche (§ 11).

Matriarchaat als stimulans voor emigratie.

Wij meenen in het matriarchaat de hoofdreden te moeten zoeken

van de weergalooze en durende emigratie-ziekte. Direct en indirect.

Direct, omdat flinke en pittige lieden, zooals de meeste Minangka-

bauers zijn, er zich niet bij kunnen neerleggen, dat de vruchten

van hunne energie en vlijt ten slotte ten goede komen, niet aan

hun kinderen, maar aan een groot getal medebewoners van hun

familiehuis, voor welke zij soms weinig voelen en waarvan zij zoo

dikwijls niets dan last hebben. Indirect, omdat zij zoo gemakkelijk

kunnen vertrekken. Zij laten geen vrouw en kinderen onverzorgd

achter. Hoewel gehuwd en vader, staan zij even vrij als een vrijgezel

om te gaan, waarheen zij willen (zie § 29).

De emigrant heeft meestal geene positie in de familie. Hij is

niet eens huisman en huisvader. Het lust hem niet, geene individua-

liteit te bezitten, die te zien oplossen in het gemeenschappelijke;

de onderhoorige te zijn van een mamak, die alleen aan het toeval

der geboorte zijne positie dankt en toch maar zijn gelijke is.

Velen voelen zich niet op hun gemak onder die regelen, al zijn

zij zich niet helder bewust van wat hun ontbreekt. Zij frondeeren

steeds vruchteloos tegen de adat-dwepers, die de lakens uitdeelen.

Als zij ver weg zijn, buiten het gewest, daar waar de adat-kema-

nakan niet heerscht, zijn zij verlost van hunne geestelijke malaise.

Het (slechts half bewuste) verlangen naar eene eigene individua-

liteit, naar vrijheid en zelfstandigheid, moet de grondoorzaak zijn
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dor Bfinangkabausche emigratiezuoht. De minder beschaafde, de

energielooee primitieve mensch voelt zich angstig in zelfstandigheid

en duikt Liever onder in de familie; de meer ontwikkelde en

krachtige man wil eene persoonlijkheid, geen willoos deel van een

familie-geheel zijn.

De meer ontwikkelde mannen, die zelf geene machtspositie in de

soekoe bekleeden, voelen het matriarchaat meestal als eene histo-

risch»- belasting. De vrouwen houden er met hand en tand aan vast,

omdat zij de rechten van haar jonge kinderen en kleinkinderen er

door verzekerd achten. Het is de vraag, of zij hun eigen duurzame

voordeel inzien en of het matriarchaat eenige bescherming verdient.

De vrouwen kennen nu meestal vrij onverschillige mannen; zij zien

nier in, dat bij de gewone gezinssamenleving de mannen huiselijker

en trouwer zouden worden (zie ook § 40).

Het bestuur kan tegen die ongewenschte landverhuizing maar

weinig doen. Er wordt zoo goed mogelijk tegen gewaakt, dat de

mannen de betaling hunner belasting ontloopen, maar zij weten

langs boschpaden de Oostkust te vinden, zoodat controle soms niet

doenlijk is.

Immigratie.

Over vroegere volksverplaatsingen en kleine emigratie bij andere

volken is incidenteel reeds gesproken. Hier volge nog een woord

over versterking van Sumatra's bevolking van biiiten af in den

tegenwoordigen tijd.

De aanvoer van Massers naar Atjeh is nu tot weinige koeli's be-

perkt. Vroeger kwamen ook veel Niassers als slaven naar Padang;

hunne afstammelingen wonen daar nog in de kampoeng Nias aan den

linkeroever der rivier en vormen er de koelibevolking. Vermenging

van Xiassers met Minangkabauers heeft niet veel plaats gehad en

op hen, die Niasch' bloed in hunne aderen hebben, wordt met

eenige minachting neergezien.

Van zeer groote beteekenis is de komst der Javaansche koeli's

voor de landbouwondernemingen op Sumatra, vooral op de Oostkust.

Blijvende vestiging van Javanen in het Cultuurgebied.

De bespreking der koeli-immigratie hoort beter thuis in het vol-
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gende hoofdstuk. Hier worde echter vermeld, dat enkele landbouw-

ondernemingen nu meer en meer er toe gaan bijdragen, dat zich

eene blijvende bevolking vestigt in tot heden slecht bewoonde stre-

ken. Het streven dier maatschappijen is, de Javanen te houden in

de nabijheid der établissementen, hun eene woning en grond te

verschaffen, hen voorgoed ingezetenen te maken van het gewest en

aldus langzamerhand onafhankelijk te worden van den duren en

altijd min of meer précairen invoer van contract-koeli's.

Eene nieuwe gemengde bevolking zal daardoor ontstaan en een

grooter deel van den bodem voor de cultuur van voedingsgewassen

beschikbaar komen. Er zijn groote moeielijkheden te overwinnen bij

deze Javanen-kolonisatie en de verschillende maatschappijen volgen

dan ook verschillende werkwijzen bij hun streven.

Lampoengsche kolonisatie.

Sedert 1905 wordt eene van Regeeringswege geleide en gesteunde

proef genomen, — sinds 1911 onder leiding van den Resident der

Lampoengsche districten — , tot koloniseering met Javaansche gezinnen

van landstreken in het Z.W. deel der Lampoengsche districten, in

nabijheid van Gedong Tataan, West van Teloek Betoeng. De kolo-

nisten zijn vrijgesteld van hoofdelijke belasting en van heerendien-

sten gedurende het jaar hunner vestiging en de twee daarop vol-

gende jaren. Een dorpsbestuur naar Javaanschen trant is ingericht.

Ten behoeve der immigranten is in 1911 te Teloek Betoeng op-

gericht de Lampoengsche Bank, overeenkomende met de afdeelings-

banken op Java; ook een dësabankje is opgericht. Men gaat n.1. nu

van het denkbeeld uit, om den kolonisten het benoodigde geld in

hoofdzaak slechts te leenen. Zij dienen het na eenige jaren in ter-

mijnen terug te betalen. De bedoeling is door Regeeringshulp eenige

kernen van Javaansche bevolking te stichten, waaromheen later

eene spontane immigratie van Javanen uit de dichtbevolkte streken

zou plaats vinden. Vermoedelijk zal de spoorweg daaraan meehel-

pen. Langs de lijn naar Banjoewangi is eene zuiver spontane en

omvangrijke kolonisatie vanuit Midden-Java ontstaan. Ook in de

Z.O. Preanger, met Bandjar als middelpunt, heeft iets dergelijks

plaats. Sommige deelen van Midden-Java kan men waarschijnlijk,
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oolang daar alleen de rijstbouw bestaansmiddel is, overbevolkt noe-

men. Eene afleiding van den verderen bevolkingsaanwas naar de

vele onbewoonde en slecht bewoonde streken op Java en Sumatra

is dus nuttig. Niet voor de /waar bevolkte streken zelve — op die

groote menschenma8sa is ln>t vertrek der landverhuizers niet be-

merkbaar — . maar voor de landen, die daardoor eene bevolking-

krijgen en in ontginning komen.

De Lampoengsohe koloniën telden uit. 11*14 twaalf desa's met

1751 gezinnen en 6930 zielen; alt. 1913 waren er 782 stuks vee,

905 bahoe droge velden en 390 bahoe aawah. Verschillende leidin-

gen voor bevloeiingswerken zijn reeds aangelegd. Thans is een irri-

gatie-ingenieur in het gewest aangesteld, die uitgebreide opnemingen

verricht voor de verbetering van de bevloeiing in het geheele Zui-

delijke deel der Lampoengs. De kolonie heeft nog niet genoeg eigen

rijst: als tweede gewas wordt voornamelijk tabak geteeld, die goed

verkoopbaar is. Een proef met erfbeplanting met katoen is mislukt.

Proeven worden genomen met het aanplanten van hibiscus canna-

binus (een vezelgewas), Bengaalsch lijnzaad, Robusta-koffie en Hevea.

Eene coöperatieve winkelvereeniging is opgedoekt. Een hospitaal

met een Europeeschen ziekenverpleger is ingericht, doch er wordt

weinig gebruik van gemaakt. In 1913 werden 77 gezinnen, 311

zielen tellende, aangeworven in Kedoe. De voorwaarden zijn nu:

vrije overtocht met gezin en goed; eene prernie van f 22.50 per

gezinshoofd en een krediet van de Lampoengsche bank tot een

maximum van f 200, tegen eene rente van 9°/ per jaar, af te

betalen vanaf het derde jaar. Ook leeningen voor fok- en ploeg-

vee, materialen enz. zijn mogelijk. — Het erfelijk individueel grond-

bezit is voor deze kolonisten reeds gebleken een gevaar te zijn
5

daar de grond te gemakkelijk overgaat aan de economisch sterkere

Lampoengers en vrije immigranten (Javanen en Soendaneezen).

Wellicht zou communaal bezit met vaste aandeelen beter zijn, daar

dan verkoop aan niet-dorpsgenooten is uitgesloten; hieruit ontstaan

echter bij toeneming der bevolking ook weer bezwaren.

Bengkoélensche kolonisatie.

Yoor rekening der margakas werden sedert 1907 Soendaneesche
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gezinnen naar de buurt van Kepahiang (Redjang) en sedert 1911

ook naar Tjoeroeb (Lebong) overgebracht, in 1912 gevolgd door

Javanen, met de bedoeling om den sawahbouw en het kweeken

van zoetwatervisch bij de achterlijke bevolking ingang te doen vin-

den. Iedere kolonist kreeg f 100, in termijnen van f 25 terug te

betalen. Toen de zaak goed ging, nam de Regeering de verplich-

tingen der margakas over. Ook vestigen zich ontslagen contractan-

ten van de goudmijnen en van de koffieonderneming Soebang Ajam

in de nieuwe desa's.

Men maakt hier werk van de teelt van tabak, robusta-koffie en

thee. Het laatste product wordt verkocht aan Chineezen, die er

groene thee van bereiden, welke gesleten wordt in Lebong, Beng-

koelen en Batavia. Te Sempiang is een dêsa-credietbankje in wer-

king. Op uit. 1912 bedroeg het totale aantal kolonisten 1214 zielen.

Men verwacht, dat spoedig het Ketahoen-dal in sawahs herschapen

zal zijn.

§ 40. Geboorte, sterfte en ziekte.

Een niet hoog geboortecijfer en een vrij hoog sterftecijfer houden

de vermeerdering van Sumatra's bevolking mede tegen. Niet overal

is het geboortecijfer laag. Van de meeste volken weten wij echter,

dat zij niet op kinderrijkdom zijn gesteld en dat zij twee of drie

kinderen voor ééne moeder genoeg vinden. „Ik houd niet van die

pisangvruchten", zegt de Minangkabauer, op zeer vruchtbare vrou-

wen doelend.

Vruchtafdrijving.

De vrees voor een groot aantal kinderen is ook bij de vrouwen

sterk, omdat door het matriarchaat practisch de zorg voor haar

kroost op haar alleen drukt. In § 29 is er reeds op gewezen, hoe

op Sumatra's Westkust overmatige vrouwenarbeid algemeen is ge-

worden. Ook daardoor vermindert hare vruchtbaarheid. De angst

voor een groot gezin is zoo groot, dat zij dikwijls het betreurens-

waardige middel der vruchtafdrijving aangrijpen. Het is wel treurig

in een zoo vruchtbaar land, waar voor zoovelen plaats is. Verkerk

Pistorius vertelt in 1871 '), dat de vruchtafdrijving in de Padangsche

1) Studiën over de Inlandsche huishouding in de Pad. Bovenlanden, Blz. 5*3
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Bovenlanden „/ver algemeen" is. Of het euvel nu nog zeer alge-

meen is te noemen, valt te betwijfelen, maar zeker is, dat het nog

voofkoml en dat de bevolking met de gedachte eraan vertrouwd

is. Verschillende middelen worden aangewend om abortus op te

wekken. Zelfs de z.g.n. eivliessteek is er bekend. Sommige nege-

neen zijn er voor bekend, dat men er de beste middelen, meest

plantaardige, kan bereiden om de vrucht af te drijven.

Ook verschillende methoden om bevruchting te voorkomen wor-

den aangewend.

Van andere bewoners van Sumatra zijn dezelfde practijken be-

kend, zooals van Bataks, Niassers en Kust-Maleiers.

Na de invoering van ons bestuur in Karo en Si Baloengoen zijn

maatregelen genomen tot beteugeling van den abortus provocatus.

Ook de zending maakt zich verdienstelijk door de bestrijding van

dit kwaad.

Misstanden van seksueelen aard.

Behalve door de kunstmatige beperking van het kindertal en de

vroegtijdige veroudering der vrouwen door overmatigen arbeid wordt

het geboortecijfer stellig ook gedrukt door seksueele misbruiken en

door kinderhuwelijken (§ 30). De heer Joustra verhaalt een en

ander ') over de seksueele verhoudingen bij de Karo-Bataks, waaruit

eene onmatigheid blijkt, waarvan men zich geene voorstelling kan

maken. Nu hebben de Bataks op dit punt vooral zekere reputatie.

Er zijn echter ook van andere stammen berichten omtrent weerzin-

wekkende seksueele misstanden, van de Koeboes bijv. De Islam en

het Christendom mogen de ergste misstanden temperen, men kan

toch veilig aannemen, dat bij alle volken nog groote onmatigheid

in seksueel genieten heerscht.

Ziekten en sterfte.

Het valt den Europeaan bij langdurige kennismaking op, dat er

zooveel wrakke menschen onder de minder beschaafde volken voor-

komen en dat de sterfte onder hen zoo groot is. Cijfers kunnen

i) Hygiënische misstanden in liet Karo-land, uitg. Bataksch Instituut n°. 1
Leiden 1909.
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tot staving- hiervan maar weinig worden gegeven, maar ieder, die

over grootere groepen Inlanders administratie had te voeren, weet

dat de sterfte grooter en de gemiddelde levensduur per individu

korter is dan bij Europeanen in de tropen.

De Inlanders leven anti-hygiënisch en alleen door meer ont-

wikkeling worden zij vatbaar voor betere begrippen op dit punt.

Men dient bij de bespreking van de vragen omtrent morbiditeit

en mortaliteit der Inlandsche bevolking eene onderscheiding te maken

tusschen de eigenlijke bevolking en de groote arbeidersgroepen op

Sumatra. De eerste bezit — hoewel haar algemeene gezondheids-

toestand slechter is, dan men meestal vermoedt — door hare afzon-

dering toch eene zekere veiligheid tegen sommige besmettelijke

ziekten, ook tegen bëri-bëri. De arbeiders daarentegen worden

saamgehoopt en komen overal vandaan, zoodat vooral vroeger de

ondernemingen ware brandpunten van besmetting waren. Met de

immigranten komen bovendien cholera en bacillaire dysenterie naar

binnen en verspreiden zich van de ondernemingen over de eigen-

lijke inboorlingen. Dit is een nadeel van de ontwikkeling des lands

door Westersche invloeden. Een ander nadeel dezer invloeden,

waarvan men gelukkig op Sumatra veel minder bemerkt dan op

Java, is dat zij het ontstaan van groote steden en daarmede van

zeer ongunstige woningtoestanden in de hand werken. Dr. Van

Loghem heeft met ernst op deze schaduwzijden van Westersche

invloeden op tropische landen gewezen.

Ruime strekking van het werk der geneesheeren op ondernemingen.

Nochtans — het zal meer en meer gaan blijken, dat voor Su-

matra in dit opzicht uit het kwade het goede voortkomt. De slechte

gezondheidstoestand der arbeiders heeft geleid tot krachtige maat-

regelen tegen en tot vlijtig onderzoek van tropische volksziekten.

(Zie § 50, Ziekenzorg, en de tabel in § 47). Dat onderzoek leverde

nieuwe gezichtspunten op, ook voor de oorspronkelijke bevolking-

van Sumatra. De arbeid van geleerden als Schüffner, Kueneri en

Baermann is van veel verder strekkend nut dan de voorkoming

van ziekten, de verbetering van de hygiënische toestanden, het ver-

lagen van het sterftecijfer, het verhoogen van de levenslust en de

werkvaardigheid der Delische werkliedenbevolking. Men begint n.1.
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eerst thans door hun werk eenig inzicht te krijgen in den omvang,

den aard en dr bestrijdingswijze der volksziekten op Sumatra. -Men

Weet daarvan nu juist genoeg, om in te zien. dat de toestand zeer

ongunstig is. en dat systematisch onderzoek eerst, krachtige, alge-

meene en stelselmatige bestrijding daarna, noodzakelijk en mogelijk

zijn. Zorg voor rust in den lande, voor rechtszekerheid, voor volks-

ontwikkeling, voor maatschappelijke welvaart, het zijn alle uitne-

mende dingen. Doch zorg voor de algemeene gezondheid dient

voortaan als gelijkgerechtigde in deze rij te staan.

Her eerste licht, op de ziektekaart van Sumatra geworpen, doet

n<>g her vermoeden rijzen, dat ons oordeel over den natuurlijken

aanleg en de geaardheid van sommige volken oppervlakkig en on-

billijk is. Waar een volk als indolent, onvatbaar voor ontwikkeling,

ongeneigd n>r geregelden arbeid en lui wordt gekenschetst, is daar

niet dikwijls gebrek aan volkskracht door veel ziekten de oorzaak

dier eigenschappen? Is daar de hygiënist niet eer noodig dan de

onderwijzer en de economische ijveraar?

De Regeering, wTenschende van de Deli-ervaringen op het gebied

der volkshygiöne meer direct profijt te trekken, heeft Dr. "W.

Schüflher bereid gevonden om zich tijdelijk ter beschikking te doen

stellen van den Chef van den geneeskundigen dienst voor onder-

zoekingen in deze richting, met behoud van zijn werkkring bij de

Senembah-maatschappij. Thans is hem opgedragen een onderzoek

naar den gezondheidstoestand in het door malaria geteisterde Sibolga,

en naar den stand der assaineeringswerken aldaar, alsmede naar de

arbeidersverzorging in Tapanoeli en den gezondheidstoestand der

bevolking te Panjaboengan, de streek der beruchte Mandailingsche

koortsen. (Zie § 12).

Van de hand van dezen geneesheer is een belangrijk rapport over

den gezondheidstoestand der Ba taks van Si Baloengoen (Nov. 1915),

dat het uitgangspunt zal worden van maatregelen tot verheffing der

volkskracht in hun gebied. Door de algemeene vaccinatie en de

algemeen doorgevoerde inenting tegen cholera is daar reeds veel

verbetering gebracht. Maar de malaria heerscht er nog in eene

mate, waarvan men zich in Europa geen denkbeeld kan maken.
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Van Si Baloengoen verspreidt deze ziekte zich naar de lagere landen

van Deli en onder de geïmmigreerde werklieden. "Wij hebben dus

te doen met het tegenovergestelde van het bovengenoemde geval:

hier worden de inkomelingen bedreigd door de kinderen des lands.

Als men nu verder ziet, hoe de bevolking wordt geteisterd door

framboesia, schurft en oogziekten, waaronder het gevaarlijke tra-

choom, dan komt men spoedig tot de conclusie, dat het oordeel

over de mogelijkheid om de Timoer-Bataks tot ontwikkeling te

brengen en om hun getal te doen vermeerderen, dient te worden

opgeschort, totdat deze ziekten met kracht zijn bestreden.

Onder de Karo-Bataks is door Dr. Schüffner ook eene medisch-

hygiënische verkenning gehouden. Het resultaat was gunstiger

dan bij de Timoers. Hier bleek o. a. dat boven eene hoogte van

1000 M. de malaria niet meer heerscht, hoewel de meest voorko-

mende muskiet daar een anopheles is.

Een gelukkig verschijnsel is het, dat het vertrouwen in de Euro-

peesche geneeskunde en hygiëne in de laatste jaren toeneemt.

Volgens getuigenis van den geneeskundigen dienst worden de polikli-

nieken der Europeesche geneesheeren op Sumatra het drukst bezocht.

Pokken.

De geweldige pokken-epidemieën van vroeger behooren helaas!

nog niet overal tot verleden. De vaccine-regeling in de Buitenbe-

zittingen verkeert dan ook weer in een stadium van reorganisatie,

en het is het algemeen gevoelen der geneeskundigen, dat slechts

door invoering van vaccinatiedwang aan de pokken een eind is te

maken. Toch staat wel vast, dat de verwoestingen, door de pokken

aangericht, minder erg zijn dan vroeger. De bevolking weet er

anders nog van mee te praten! De Noordelijke Bataks berekenden

hun leeftijd naar het aantal pokkenepidemieën, dat zij hadden be-

leefd. Zij waren er zoo van overtuigd, dat iedereen eenmaal de

pokken moest krijgen, dat zij verlangden ze maar als jong kind

te krijgen; dan rolt men er het gemakkelijkst doorheen. In Gajö

Loeös wenscht men volgens Snouck Hurgronje ') voor zijn eigen

1) Het Gajöland, BI. 312.
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kiml de pokken hoe oer hoe liever, opdat mes wete, of het er goed

doorkomt Men brengt zieke kinderen opzettelijk bij pokkenlijders

om te worden besmet.

Oorlog* n.

De verliezen aan mensohenleyens door den oorlog zullen nu wel

tot het verleden behooren op Sumatra. Over de gevolgen der kam-

poeng-oorlogjes in don tijd vóór ons bestuur wordt verschillend

gedacht; de heer Joustra bewijst, dat het aantal sterfgevallen, direct

en indirect door die oorlogjes in de Karolanden veroorzaakt, groot

moet zijn l
).

'inlx rculost

.

De grootste mensehenverdelger op Sumatra is tegenwoordig ver-

moedelijk de tuberculose. Onze leekenindruk is, dat zij op Sumatra

erger heerscht dan op Java (wanneer komt het systematisch onder-

zoek?) en onder de Minangkabauers het ergst van alle volken op

Sumatra. Hier is de tuberculose in hare verschillende vormen geen

armeluisziekte. Het lijkt integendeel, of zij onder de welgestelden

erger is verbreid, dan onder de armen. De teringlijders willen zich

blijkbaar niet de voor hen zoo noodige seksueele beperking opleggen.

De mooie Minangkabausche huizen der wxlgestelden zijn, juist door

hunne soliditeit, ware infectiehaarden voor de tering. Ieder Inlander,

overal in Indië, sluit na zonsondergang zijn huis zoo hermetisch

mogelijk, hoewel er overdag toch al weinig licht en lucht in kan

komen. Die zucht, om in het donker alles potdicht te hebben, is

een onuitroeibaar instinct, wellicht een atavistische spokenvrees of

een onveiligheidsgevoel voor vijanden, wellicht eene empirische wijs-

heid, dat de avondlucht de malaria brengt. (De malaria-muskiet

houdt zich overdag schuil en komt van buitenaf dus alleen 's nachts

in de woningen). De Inlanders zijn niet matineus en zoo huizen er

in de hermetisch gesloten ruimte gedurende 12 of 13 uren een

aantal menschen, 20 zijn het er allicht, die gemakkelijk door één

teringlijder onder hen kunnen worden aangestoken.

In Si Baloengoen constateerde Dr. Schüffher weinig tuberculose.

Op het laatste Natuur- en Geneeskundig Congres te Amsterdam

1) Hygiënische misstanden in het Karoland, BI. 19 v.
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(1915) deelde Dr. Van Loghem, directeur der afd. Tropische hygiëne

van het Koloniaal Instituut, belangrijke zaken mede over het tuber-

culose-vraagstuk in de tropen.

Uit een onderzoek door den burgerlijken geneeskundigen dienst te

Batavia bleek van eene sterfte onder de Inlanders aan de tuber-

culose van 409 op 100 000 zielen, d. i. drie maal zoo hoog als in

Nederland. Bij 160 lijkopeningen, hoofdzakelijk van Chineesche

arbeiders in Deli, stelde Dr. Van Loghem zelf in 10°/
o der ge-

vallen longtuberculose als doodsoorzaak vast. Hij wijst er op, dat

in landen, waar de tuberculose nieuw is, de gevallen acuter en met

grooter sterfte verloopen, dan in het doorgeziekte en daardoor eenigs-

zins geïmmuniseerde Europa, en hoe de bestrijdingswijze zich naar

dit feit zal hebben te richten.

Malaria.

De malaria eischt alleen plaatselijk een belangrijk aantal slacht-

offers, zooals in de streken om de binnenlandsche moerassen van

RaÖ en Mandailing (§§ 11 en 12), op eenige kustplaatsen van de

Lampoengs en van de Westkust, en in Si Baloengoen. Terwijl op

sommige plaatsen de malaria permanent woedt, schijnen er andere

te zijn, waar gedurende eenige jaren eene groote malaria-epidemie

heerscht, gevolgd door eene lange periode van betrekkelijke rust.

Deze ziekte is niet gebonden aan de groote kustmoerassen der

Oostkust en evenmin aan sawah-terreinen. Het lijkt integendeel

wel, of de malaria daar het ergst heerscht, waar de bergen dicht

aan de kust komen, en bij kleine moerasgebieden. De ligging van

veel malaria-oorden in Indië zou dit doen vermoeden. Wij zagen

boven reeds, hoe in het hellende Si Baloengoen en aan de oevers

van het Tobameer de malaria heftig woedt, en in de aangrenzende

laagvlakte van Deli weinig voorkomt.

Het rusteloos onschadelijk maken der broedplaatsen van de ge-

vaarlijke anophelinen, van kleine poelen, vochtige plekken, door

eekhoorns opengebeten en afgevallen klappernoten, dat zijn de mid-

delen, die na de genezing der zieken de malaria moeten voorkomen.

Hierbij is nog weinig medewerking van de bevolking te verwach-

ten. Zelfs waar de huizen al vrij zindelijk worden gehouden, is

men nog niet gekomen tot den tweeden stap : het goed schoon
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houden der erven, ook waar dese niet zichtbaar zijn van den

weg at'.

Typkus.

( >p heel wat plaatsen valt nog te zorgen voor goed drinkwater

en voor een verstandigen afvoer der faecalièn. Wat men daarvan

riet, zelfs op plaatsen, waar eene vrij beschaafde bevolking woont,

met vele Europeanen om rioh heen, jaagt het schaamrood naar de

kaken. De typhus eischt dan ook nog altijd een groot aantal

slachtoffers.

Het Cultuurgebied van Sumatra's Oostkust is ook in de zorg voor

good drinkwater en voorkoming van vervuiling van den bodem het

overige Sumatra vóór.

Bacillaire dysenb rie.

De bacillaire dysenterie, zoo moeilijk te bestrijden en zoo dikwijls

doodehjk verloopend, heeft op de ondernemingen altijd veel zorgen

gebaard. Of de ziekte onder de inheemsche bevolking van Sumatra

veel voorkomt, is onbekend. In Si Baloengoen heerscht zij weinig.

Lepra.

De lepra heerscht het sterkst in Noord-Sumatra. Behalve de

reeds genoemde leprozen-koloniën der Zending en op Sumatra's

Oostkust (§ 50) vindt men zulk eene inrichting van Gouvernements-

wege op het eiland Po Amat (Atjeh) onder beheer van het Leger

des Heils, terwijl te Palembang eene vereeniging is opgericht om

een leprosorium te stichten. Yeel melaatschen loopen nog vrij rond

tot gevaar van anderen.

Bëri-bëri.

De bëri-bëri, eene ziekte der zenuwen, treft bij uitstek de In-

landers, die in grooten getale uit hunne oude omgeving worden

weggerukt : kocli's, Inlandsche militairen in Atjeh, dwangarbeiders

bij expeditiea's, wegenaanleg en in de kolenmijnen van Sawah Loento.

Voor deze personen wordt geneeskundig nog het best gezorgd;

men is allengs bekend geraakt met de bestrijdingsmiddelen en zoo

maakt deze ziekte tegenwoordig veel minder slachtoffers dan vroeger.

Dat de inboorlingen des lands zoo zelden aan bëri-bëri lijden, wordt

hieraan toegeschreven, dat deze hun rijst zelf stampen, voor een

of twee dagen voldoende ; eene ruwe bewerking, waarbij een deel
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van het zilvervliesje blijft zitten. Die ruw gestampte rijst kan

niet worden bewaard, ziet er niet mooi uit en is ongeschikt voor

export.

De kostgangers eener administratie krijgen machinaal gepelde en

gepolijste export-rijst, waarvan het zilvervliesje verdwenen is. Dit

bevat echter juist eenige stoffen, die in het bijzonder voor de stof-

wisseling der zenuwen onontbeerlijk zijn. Daardoor krijgen zij bëri-

bëri. Europeanen, bij wie de rijstvoeding eene zeer ondergeschikte

plaats inneemt, lijden zelden aan de ziekte.

Huidziekten.

Het aantal huidziekten zal zeker in aantal afnemen, naarmate de

beschaving en daarmede de ontwikkeling toeneemt. Zoo goed als

alle huidziekten zijn infectieziekten, waartegen men zich uit onwe-

tendheid niet kan beschermen.

Framboesia.

De framboesia tropica (Mal. poeroe, Jav. patèk) is zeer verbreid

en treft in vele streken vroeg of laat alle kinderen. Dr. Schüffner

vond in Si Baloengoen een derde der kinderen daaraan lijdende.

De ziekte verloopt zelden doodehjk, doch 'door hare algemeenheid,

haar langen duur van eenige jaren, het afschrikkend uiterlijk van

den patiënt, den last, dien zij ouders en kinderen oplegt, en de ver-

zwakking der lijders ondermijnt zij ernstig de volkswelvaart. Ver-

moedelijk is geen enkel deel van Sumatra geheel vrij van de ziekte.

Bij volwassenen komt zij weinig voor. Het geneesmiddel is het

Salversan van Dr. Ehrlich; de duurte daarvan zal de algemeene

toepassing belemmeren.

Schurft.

De schurft is gemakkelijk te bestrijden en tenauwernood als eene

ziekte te beschouwen, maar waar zij, zooals bij de achterlijkste

volken, in hooge mate, ja algemeen heerscht, doet zij aan de volks-

kracht ernstig nadeel door de jeuk en het daarmee gepaard gaande

gebrek aan rustigen slaap.

Mijnwormziehte.

De ankylostomiasis komt hoofdzakelijk onder Javaansche contract-

arbeiders voor; hier ligt weer een besmettingsgevaar voor de eigen-

lijke Inlandsche bevolking van Sumatra. Op de cultuuronderne-
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mingen wordt de ziekte methodisch en met succes bestreden ; de

weg om verdere uitbreiding te voorkomen is aangewezen.

• :>/; II, >i.

De struma, ziekelijke opzwelling van <le Bohildklier tot kwabben

van verschillenden vorm en soms van de grootte van een kinder-

hoofd, hoewel overal in Indië heersohend, schijnt op Sumatra het

meest voor te komen. Bet is eene raadselachtige ziekte, waarvan

men noch de oorzaak van het ontstaan, noch de wijze van genezing

kent. De theorieën, daarover opgeworpen, vinden tegenwerpingen in

waarnemingen in andere streken.

De Inlanders beweren, dat de oorzaak der ziekte ligt in het drin-

ken van water dat verontreinigd is, met kalk volgens de Maleiers,

met sap van de taboe loemboeng, een klimplant met groote, roode

viucbten. volgens de Loeboes. Er zijn van zooveel streken op Su-

matra berichten over het voorkomen dezer ziekte, dat men haar er

veilig algemeen kan noemen. Het meest wordt zij gevonden in de

bergstreken en bij vrouwen; zij ontstaat pas op lateren leeftijd,

tenminste de groote gezwellen ziet men pas bij personen van mid-

delbaren leeftijd. In Ranau en Pasoemah zou zelfs de meerderheid

der bevolking er door aangetast zijn. De lezing der berichten over

de kropgezwellen van vroeger en de waarneming in het land van

heden geven den indruk, dat het aantal der lijders afnemend is.

De lijders ondervinden geen pijn of bijzonder ongemak van hunne

ziekte; zij verrichten hun gewone bezigheden, doch zijn spoedig moe

en neerslachtig. Ze worden ook niet oud met hun kwaal.

Andere ziekten.

De andere ziekten, die de volkskracht ondermijnen, leveren voor

Sumatra geene bijzondere gezichtspunten op. De pest heeft nog

slechts dreigend aan de deur geklopt. De cholera heeft veel van

hare verschrikking verloren, wordt in de goed bevolkte streken be-

streden en sluipt nog slechts in de schraal bewoonde oorden onge-

weten en verraderlijk voort. Voorzoover de gebrekkige kennis van

de gezondheidstoestanden op Sumatra toelaten een oordeel uit te

spreken, schijnen geslachtsziekten er betrekkelijk niet sterk te heer-

schen ; het meest nog in het Noorden. Dezelfde opmerking valt over

oogziekten te maken, die slechts plaatselijk een algemeen karak-
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ter aannemen, maar toch de behoefte aan geneeskundige hulp aan-

toonen.

Opium-gebruik.

In de landen van Zuidoost-Azië is het mindere of meerdere

opium-gebruik een belangrijke factor voor de volkskracht, zij het

ook, dat de nadeelen van opium-misbruik verre blijven beneden die

van het misbruik van sterken drank in het Westen.

De Gouvernementsopium-regie is nu over geheel Sumatra inge-

voerd; het laatst op Sumatra's Oostkust (1 April 1912) en in Atjeh

(1 April 1913) ').

Welnu, nergens is op Sumatra onder de Inlandsche bevolking

het opium-gebruik eigenlijk van beteekenis, behalve in Atjeh en in

mindere mate op de Oostkust. Uit de verkoopcijfers van de regie

blijkt niet, hoeveel opium aan Inlanders en hoeveel aan Chineezen

verkocht is. Nu zijn juist de Chineesche koelis van de Oostkust,

van Bangka, Riau enz. geweldige opium-verbruikers.

De regie verkocht in 1913 in geheel Ned. Indië voor 35 millioen

Gld. aan opium, dus per hoofd der bevolking voor zoowat ƒ 0.75.

Op Java en Hadoera was de verkoop ruim 19 millioen Gld. (dus

voor ± ƒ0.53 per hoofd); op de Buitenbezittingen bijna 16 mil-

lioen (dus voor + f 1.30 per hoofd). Sumatra's Oostkust met zijn

125 000 Chineezen verbruikte voor f 6.823.794 opium en in 1914

voor f 6.968.688 ; stellig voor het grootste deel door Chineezen ge-

nomen. Sterk is het opium-gebruik op Bangka, waar 49 000 Chi-

neezen voor f 1.200.000 verbruikten en in Riau, waar een deel der

Inl. bevolking en 23 000 Chineezen consumeerden voor ƒ1.424.066.

Om nu nog eenigen kijk te krijgen op het verbruik der Inlanders

zelve, noteeren we, dat de sterkste schuivers, de Balineezen, voor

ongeveer ƒ 4.— per hoofd en per jaar verbruiken ; de Atjehers voor

nog geen f 2.— ; op Java is dit cijfer gem. f 0.53 ; in de resi-

1) Een overzicht van de voor verschillende deelen van Sumatra vastge-

stelde regelingen (vrij gebruik, verboden kringen, beperkte en afloopeude

licentie's) is te vinden in: De Buitenbezittingen 1904—1914, Afl. X, Dl. I

der Mededeelingen van het Bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezit-

-tingen, bl. 152 v. v. en Bijl. XXIX.

15
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dehtiea Soerakarta, Kediri en Semarang, waar op Java het sterkst

wordt geschoven, is dit cijfer f 1.40, /' 1.30 en f 1.10. Ditzelfde

vorhoudingseijfer is voor de Westkust van Sumatra ƒ0.14; voor

Tapanoeli f 0.25; voor Bengkoelen f 0.85; voor de Lampoengs

f 0.80 ; voor Palembang f 0.35 ; voor Djambi f 0.25.

Drankgebruik.

De soberheid en trouw aan het drankverbod der Sumatranen laten

geen plaats voor beduchtheid, dat sterke drank onder de Inlanders

in algemeen gebruik zou komen. Inlanders, die sterken drank drin-

ken, blijven sporadisch en, mocht het kwaad gaan dreigen, dan

kan de Europeaan dit nog gemakkelijk voorkomen door voorbeeld

en wetgeving.

Conclusies.

Na kennisneming van de factoren, die invloed hebben op de

volkskracht en de volksvermeerdering, rijst de vraag, wat er voor

de toekomst te hopen is voor Sumatra. Zal de nieuwe aera, die is

ingeluid, het open leggen van het land door vele wegen, de invoe-

ring van ons bestuur tot in alle hoeken, de bloei van cultures en

mijnwezen, het bestrijden van schadelijke en schandelijke gewoon-

ten, het brengen van ontwikkeling aan het volk, en eene nog groo-

tendeels te scheppen geneeskundige voorziening eene toeneming der

bevolking kunnen teweegbrengen, waardoor Sumatra's rijke hulp-

bronnen ten volle zullen worden benut?

Wij zien de zaak van Sumatra gunstig in. Speciaal van het in-

telligente, pittige en expansie-krachtige volk van Minangkabau heb-

ben wij goede verwachting. Nu reeds neemt het een belangrijke

plaats in op heel Sumatra. Zullen echter de goede eigenschappen der

Minangkabauers tot hun recht kunnen komen, dan moet m. i. hun

matriarchaal familie- en erfrecht verdwijnen; hun expansie-zucht

moet uitwegen zoeken in het eigen gebied ; het bezit van veel kin-

deren moet een genot en een eer worden voor vader en moeder.

En wie zegt, dat van een rustig en vredelievend Atjeh, met eene

bevolking, welke niet van aanleg is ontbloot, en die door onderwijs

in geheel andere banen van denken en gevoelen is geleid, niets is-

te verwachten?
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Men zal in het volgende hoofdstuk zien, dat de Maleiers, Nias-

sers, Atjehers toch niet zóó indolent zijn, of zij weten zich ruime

inkomsten te verwerven, met de klapperteelt bijv. Dat onder zulke

gunstige economische omstandigheden de lieden geen koeli's willen

worden op de ondernemingen is toch geen bewijs, dat zij indolent,

lui of onwillig zijn.

Voor alle volken van Sumatra geldt het, dat gunstige gelegen-

heden voor hare maatschappelijke en zedelijke ontwikkeling moeten

worden geschapen en de belemmeringen daartegen weggenomen.

Een reuzentaak ligt voor ons. Wij zullen die volbrengen, want

wij gelooven in de toekomst van Sumatra.



IX. HET NIJVERE SÜMATRA.

ij 41. IfUandsche landbouw.

Ben Boherpe grens tusschen kleinen en grooten, tusschen Inland-

Bchen en Europeesohen landbouw is voor Sumatra niet te trekken.

Klappers, tabak, gambir, peper, koffie, ook rubber, worden zoowel

door Europeanen als door Inlanders geteeld.

Ji' ijst Jx) Kir.

.Men noemt wel eens den rijstbouw den waardemeter der bescha-

ving van de volken in Z. O. Azië. De vier trappen van beschaving

naar dezen meter vindt men alle op Sumatra : afwezigheid van eigen-

lijken landbouw; roof- of ladangbouw; rijstbouw op permanente

velden, die alleen regenwater ontvangen, en bevloeibare sawahs.

De mededeelingen over den landbouw der bevolking in vorige

hoofdstukken kunnen met een algemeen overzicht worden aangevuld.

Sedert 1910 worden van Regeeringswege onderzoekingen ingesteld

naar bestaande en gewenschte bevloeiingswerken op Sumatra. Voor

détailonderzoekingen werden ingenieurs geplaatst op Sumatra's West-

kust, in Palembang, Bengkoelen en Atjeh. In 1913 verscheen een

rapport, waarin de urgente irrigatie-werken worden aangewezen en

sedert werkt men rustig verder om in Sumatra's rijstnood te voorzien.

Ja, rijstnood, want al kan men het eenerzij ds een gelukkig ver-

schijnsel achten, dat Sumatra het tekort aan rijst kan betalen met

andere landbouw-producten en de opbrengst van mineralen, ander-

zijds brengt het gevaren mee, dat 'ƒ4 °f Vs van ne^ hoofdvoedsel

der bevolking van overzee — Achter-Indië, Britsch-Indië, Siam —
moet worden ingevoerd. Bij het uitbreken van den oorlog in Aug.

1914 werd de rijstnood vooral op Sumatra's Oostkust pijnlijk gevoeld.

Sumatra had in het normale jaar 1913 een tekort van 146 mil-
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lioen K.G. rijst. Om dat tekort voor de tegenwoordige bevolking

op te heffen, zou er 200 000 bahoe sawah méér moeten zijn. Ook

door meer intensieve bebouwing der bestaande sawahs zou de rijst-

opbrengst belangrijk zijn te vermeerderen.

Het nadeelig verschil tusschen uitvoer en invoer van rijst bedroeg

in 1913 voor alle Buitenbezittingen tezamen 270 millioen K.G.

;

voor Sumatra's Oostkust 100 millioen K.G. ; voor Atjeh 12 millioen

K.G. ; voor Riau 11, voor Palembang 8, voor ïapanoeli 6, voor de

Lampoengs 42
/3 , voor Djambi 2 2

/ 3 , voor Bengkoelen 2'/
3
millioen K.G.

Een surplus aan rijst heeft alleen de Westkust van Sumatra, zij

het niet in die mate als Bali en Lombok. Rijstuitvoer van de

Westkust is eigenlijk pas begonnen in 1910 en neemt sterk toe.

Over 1913 bedroeg die bijna 3 millioen K.G. tegenover een invoer

van 1 millioen K.G. In 1914 steeg de uitvoer tot 6 millioen K.G.,

in 1915 tot 12 millioen K.G. De landbouwleeraar in het gewest

bevond het geheel der cultuurwij ze en der door de Minangkabauers

gebruikte padisoorten maar weinig voor verbetering vatbaar. In

dezelfde mate als de njstbouw neemt ook de teelt van tweede ge-

wassen toe, zoodat op de Buitenbezittingen Bali en Lombok en de

Westkust van Sumatra tevens een grooten uitvoer hebben van

arachides (aard-, grond-, of olie-nootjes, pinda).

De manier van sawahbouwen verschilt op Sumatra heel wat van

die op Java en leent zich beter voor het bewerken van een groot

grondstuk door één persoon. De padi wordt zoowel gesneden met

de sikkel (sabit) als aar voor aar met het rijstmesje (toeai).

Overal op Sumatra ontwaakt meer belangstelling voor de teelt

van het belangrijkste gewas der aarde. Aan den voet van den

Dëmpo wordt de groote waterleiding Siring Boemi Agoeng naar de

eischen der techniek omgewerkt. Elders zagen wij, hoe in Si Ba-

loengoen sedert 1905 wordt gewerkt aan sawahaanleg, vooral met

behulp van Tobaneezen. Op de begrooting 1915 der Landschapskas

van Si Baloengoen is voor bijna twee ton toegestaan voor verbe-

tering van bestaande en aanleg van nieuwe irrigatiewerken. Naar

ruwe schatting levert Si Baloengoen nu reeds '/
2

a '/
3
van de hoe-

veelheid rijst, die op Sumatra's Oostkust wordt ingevoerd. De

immigreerende lieden van Toba en Samosir zijn directe Gouverne-
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mentsonderdanen, maar kunnen toch in die zelfbesturende land-

schappen ingevolge een voor dat doel gemankt Waterrecht-Reglement

en de Zelfbeetaursordonnantie in Stbl. 1913 n". 24 op de ontgonnen

Bawahgronden een voorwaardelijk erfelijk gebruiksrecht krijgen.

Ook in andere dealen van Sumatra'e Oostkust is men op uit-

breiding van den rijstbouw bedacht.

Wij zagen reeds, dat men daartoe het oog heeft geslagen op

Panai en Bila (§ 14). Asahan zal eveneens een belangrijk njstland

kunnen worden.

N roeger was de Btreek van Soengai Kepahiang om den rijkdom

aan rijst bekend; door herhaalde misoogsten ging deze bijna te niet

en verplaatste zich de bevolking. Thans neemt men een proef om
er den rijstbouw weer in zijn vroegeren luister te herstellen. In

Juli 1914 besloot de Cultuurraad, met behulp van bijdragen uit

de Landschapskassen en van de Deli-plantersvereeniging, een ton

gouds bijeen te brengen om een begin te maken met de verkenning

van de mogelijkheid tot irrigatie van het gebied ten Z. van de

Asahan-rivier.

De Amsterdam-Deli Compagnie bezat einde 1913 reeds 479 baboe

bevloeide sawahgronden. De Sultan van Serdang deed sawahs aan-

leggen bij zijne residentie Simpang Tiga. En ten slotte bestaat er

uitzicht, dat er ook Europeesche rijstondernemingen zullen komen.

In Aug. 1914 werd te Medan opgericht de „Deli Rijstbouw Maat-

schappij" met een kapitaal van ƒ300 000, die eene concessie van

1100 bahoe in de buurt van Siantar en Si Baloengoen bezit. Die

concessie is uitsluitend voor rijstbouw uitgegeven. De aan te leggen

sawahs zullen uit de Bah Bolon worden bevloeid.

Sumatra's Westkust en Atjeh hebben uitvoer van karbouwen. Su-

matra's Oostkust is weer de groote afnemer van hoornvee. Met grond

kan worden verwacht, dat na eenige jaren de hooge vlakten van

Noord-Sumatra in de behoeften van slacht- en trekvee zullen voor-

zien. Er bestaat een plan om voor rekening der gezamenlijke landschaps-

kassen eene groote veefokkerij voor de Oostkust op te richten te Kaban

Djahë. Bali levert nu nog altijd het meeste slachtvee voor de Oostkust,

terwijl uit Siak en Atjeh veel karbouwen naar het Cultuurgebied gaan.
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Nu er met zoo groote energie wordt gewerkt aan den aanleg

van wegen, wordt ook de behoefte aan paarden veel grooter. De

Padangsche Bovenlanden en de Noordelijker gelegen hoogvlakten

zullen bij uitbreiding der fokkerij in deze behoeften kunnen voorzien.

Credietwezen voor Inlanders.

Eene voorwaarde voor krachtige ontwikkeling van nieuwe ont-

ginningen en voor handel en nijverheid der Inlanders is het bestaan

van een volkscredietwezen. Op Sumatra's Westkust ontstond dit het

eerst en nam het eene groote vlucht onder de intelligente bevolking.

Reeds twee jaren na de invoering was het bedrijf naar verhouding

der bevolkingssterkte er veel omvangrijker dan op Java.

Gemeentebanken.

De gemeentebankjes (de negeri vormde weer een geschikt orgaan

om de zaak te doen floreeren) bestaan uit twee afdeelingen, de

loemboeng pitis of geldbank en de loemboeng padi of rijstbcmk. De

laatste nam minder op. De Minangkabauer heeft zóó huiselijke be-

voogding niet noodig.

Het inlegkapitaal der negeri -geldbankjes wordt gevormd door

deposito's van verschillende gemeentefondsen (bij uitzondering ook

particuliere deposito's); hoofdelijke bijdragen van ƒ 1.— ; de ge-

maakte netto-winst (die wordt niet aan de aandeelhouders uitge-

keerd) en verplichte bijdragen van de leeners, die echter na elke

Poeasa worden gerestitueerd en dus het meer vlottende deel van

het bedrijfskapitaal vormen. Men kan als maximum ƒ10.— opnemen

(bij de nieuwere bankjes ƒ5.—); eens om de 14 dagen geschiedt

de terugbetaling in tien termijnen, bij eiken termijn wordt dus van

eiken gulden een dubbeltje terugbetaald, plus een cent rente, plus

een cent als verplichte bijdrage. Bij wanbetaling vervalt de leener

in eene boete van een cent. In Januari 1912 werd begonnen met

33 bankjes in Agam. Op ultimo 1912, 1913 en 1914 waren er

resp. 293, 406 en 504 negeri-banken, welke alle in betrekking staan

met de Bank Minangkabau te Fort de Koek. De negeribanken fun-

geeren tevens als kassier voor de negeri-kassen (zie § 29). De

Regeering verleent geene andere hulp, dan dat zij beambten bezoldigt,

thans 10, die zoowel voor controle als voor voorlichting zorgen.
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Elke bank staat onder torzieht van door het volk gekozen ver-

trouwensmannen, „hakim" geheeten, waartoe geen gouvernements-

ambtenaren mogen worden gekozen. Een onderpand is bij het leenen

nier aoodig en toch zijn kwade posten zeldzaam.

Opmerkelijk is het, dat het overgroote deel der Bankklantjes uit

vrouwen bestaat en dat deze ook het best betalen. De Minangka-

bausohe vrouwen zijn ijverige en slimme kleinhandelaarsters. Ook

bij de beraadslagingen in de negeri over de oprichting der banken

(wij zijn in het Mlnangkabaiische land en dus moet er eerst worden

ge-„moepakat") verschijnen de vrouwen op de vergadering en doen

Hink haar woord. Wel een teeken des tijds!

Afdet lingsbanken.

Van hooger orde zijn de afdeelingsbanken te Fort de Koek, Fort

van der Capellen en Pajokoemboeh, die de bedoeling hebben cre-

diet te verschaffen voor ontginningen, aanleg van klapperaanplan-

ringon, aankoop van karbouwen en vrachtkarren, binnenlandschen

handel, ambachtsgereedschappen e.d. g. Ook deze wijken in inrichting

af van die op Java.

De afdeelingsbanken zijn naamlooze vennootschappen met aan-

deelen van f 5.— ; de credieten loopen van f 30.— tot f 100.—

.

De leener wendt zich eerst tot de vertrouwensmannen der bank

van zijne eigene negeri, die omtrent den aanvrager advies uitbren-

gen aan de afdeelingsbank. Onderpand van onroerend goed wordt

vereischt; de rente is 12°/ . Voorzitter van het bestuur der bank

is het hoofd van plaatselijk bestuur; Inlandsche ambtenaren worden

zooveel mogelijk uit het bestuur geweerd en mogen ook niet leenen

bij de afdeelingsbank. Voor hen zijn eenige afzonderlijke z.g.n.

„Angkoe-banken" opgericht. De winst wordt aan aandeelhouders

uitgekeerd. De afdeelingsbanken hebben op de "Westkust nooit be-

hoeven te werken met van het Gouvernement geleend geld.

Credieten voor gambir-cultuur.

Vóór de bovengenoemde banken werkten, was in 1908 door de

Regeering een crediet verstrekt van f 20.000 en in 1910 nogmaals

van f 10.000, om Inlandsche gambirplanters in de onderafdeelingen

Pajokoemboeh en Boven Kampar te steunen met voorschotten bij

den aanleg van hun tuinen (zie beneden). Deze voorschotten hebben
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goede vruchten gedragen; tusschen 1907 en 1910 heeft de gambir-

cultuur eene groote uitbreiding ondergaan. In de naburige onder-

afdeelingen Rokan en Kampar Kiri zijn op de Landschapsbegroo-

tingen voorschotten uitgetrokken voor hetzelfde doel.

Credietwezen elders.

Elders op Sumatra is men op het voetspoor van de Westkust

insgelijks begonnen met het inrichten van een volkscredietwezen.

Te Bengkoelen, Palembang en Djambi bestonden uit. 1913 reeds

gewestelijke credietbanken, met filialen en dorpsbankjes. Te Koeta

Radja en Lhö> Seumawè vindt men afdeelingsbanken. Op de Karo-

hoogvlakte is een credietbankje opgericht; de oprichting van andere

is op de Oostkust in voorbereiding of reeds verzekerd.

Copra.

Vooral na 1900, toen de margarinefabrikant opeens het cocosvet

ging gebruiken , is copra , het gedroogde vruchtvleesch , dat zich

aanzet tegen de binnenzyde van den harden dop van rijpe klapper-

of cocosnoten (cocos nucifera), na de suiker en de tabak het export-

artikel van de meeste geldswaarde geworden.

En het meeste van dat geld komt in handen van Inlanders. Som-

mige streken van Indië zijn dan ook door de klappercultuur als het

ware van gedaante veranderd. Rijdt men bijv. van Pariaman over

Tikoe naar Loeboek Basoeng, dan ziet men langs den weg bijna

alleen mooie woningen, geheel van hout, met goed meubilair er in;

tal van fietsen en rijtuigen geven blijken van welvaart. Dat komt

alles uit de klappers. Dergelijke klapperdistricten vindt men in het

Pajökoemboehsche, op Nias, in Asahan, Serdang, Panai en Bila. In

Batoe Bara (hpl. Laboehan Roekoe), vindt men over eene lengte van

14 K.M. tusschen Tebing Tinggi en Laboehan Roekoe bijna ononder-

broken klappertuinen. De copra wordt afgevoerd van Tandjoeng

Tiram, aan den mond der rivier van Laboehan Roekoe. De meeste

dezer aanplantingen zijn in handen van Inlanders.

Vele kustbewoners lieten voor de klappercultuur gaarne het scha-

mele en zware visschersbedrijf varen, waardoor de visscherij op Su-

matra in de laatste jaren een sterken achteruitgang vertoont. De

totale productie van copra van Java zal nu + 85 millioen K.G.
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'sjaars bedragen; die van de Buitenbezittingen het dubbele daarvan.

Celebes e. O, produceert ruim '/
5 ; Menado bijna

'/s van al de

oopra dor Buitenbezittingen. Daarop volgt de Westerafdeeling van

Borneo met in 1913 bijna 24 millioeD K.G.

In 1913 bedroeg de uitvoer der eigen productie van copra uit:

Westkust van Sumatra 14 723 000 K.G.

Oostkust „ „ 5 404 000 „

Atjeh e. 3 909 000 '„

Tapanoeli (Nias en Xatal) . . . 3 826 000 „

Lampoengsche districten .... 416000 „

Bengkoelen 380 000 „

In Atjeh neemt de klapperteelt sterk toe op de Westkust en in

Pidië; in Bengkoelen en Indragiri is zij in opkomst. Te Koeta

Radja is kort geleden eene coöperatieve oliefabriek opgericht voor

Inlandsche producenten.

Klapperaanplant door Europeanen.

Ook Europeanen zijn zich gaan bezighouden met de klapperteelt.

De meeste ondernemingen zijn echter nog te jong om eene pro-

ductie van beteekenis te leveren. Dikwijls worden op dezelfde per-

ceelen ook rubber en padi, een enkele maal koffie en rotan ver-

bouwd. Op Sumatra's Westkust bestonden op uit. 1913 een 16-tal

ondernemingen voor klapperteelt op erfpachtsgronden, tezamen 2000

bahoe groot. In Bengkoelen waren drie erfpachtsperceelen (o. a. een

op Engganau) en particuliere landjes, ruim 400 bahoe groot, ge-

deeltelijk met klappers beplant; in de Lampoengs zeven groote

erfpachtsperceelen van tezamen ruim 7000 bahoe; in Tapanoeli en

op Nias een zestal van 3400 bahoe.

In Palembang is het groote riviereiland Rimau, bewesten de

Moesidelta, in erfpacht uitgegeven voor de teelt van klappers, rotan

en kaoetsjoek. In Atjeh zijn 46 kleinere en grootere klapperper-

ceelen uitgegeven, ter gezamenlijke grootte van 32 000 bahoe, de

kleine meest aan Chineezen, de groote op Atjeh's Oostkust aan

Engelschen en Duitschers.

De grootste Europeesche klapperaanplantingen liggen echter in
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Sumatra Oostkust en wel in Batoe Bara, Asahan, Padang en Be-

dagei. Deze ondernemingen, in begin 1915 reeds 37 in getal met

72 000 bahoe oppervlakte, zijn bijna alle in Engelsche handen. In

1914 is bijna 7 millioen K.G. copra van de Oostkust uitgevoerd

tegen ruim 5 mill. K.G. in 1913; hieronder is ook begrepen de

productie van de afd. Oostkust van Atjeh.

Gambir.

Een echt Sumatraansch product, als wij nu eens Riau in zijn

geheel bij Sumatra rekenen, is de gambir. Buiten Sumatra wordt

dit product alleen in de Westerafdeeling van Borneo, op Bangka

en in Djohor in eenigszins beteekenende hoeveelheid geteeld.

Aan eene publicatie van het Bureau voor de Buitenbezittingen

over deze cultuur ontleenen wij eenige bijzonderheden, en voegen

er bij, dat deze oude cultuur ook bij de Gajö's voorkomt (Snouck

Hurgronje, de Gajülanden), het meest in Serbödjadi; verder dat

volgens eene mededeeling van den Heer Joustra ook in de Delische

Doesoen de cultuur van ouds bestond en nog bestaat. Het beneden-

deel van deze Doesoen heet bij de Bataks „sinoean boenga", het

„kapoekterrein" ; het bovendeel „sinoean gambir", het gambirterrein.

Bataks gingen yroeger in de Gajölanden wel gambir bereiden.

Gambir is een vast extract, ontstaan door indamping uit het af-

kooksel der bladeren van een heester, de „Uncaria Gambir". In

den handel heet het product cutah, cutch, catechu of gele cachou.

Men verwarre dit fijnere product niet met de looistof uit de in

§ 6 genoemde rhizophoren (mangrove-cutch), noch met de bruine

catechu uit het kernhout der acacia Catechu Willd.

Hier en daar komt de Uncaria Gambir in 't wild voor.

SirUipruimen.

In de eerste plaats is de gambir van belang in Indië zelf als

een der 5 bestanddeelen van de sirihpruim. Deze bestanddeelen

zijn: een blaadje sirih, daarop wat fijne gebluschte kalk gestreken,

en daarin gewikkeld een stukje gambir en een stukje pinangnoot.

Deze pruim wordt ongeveer 10 minuten lang gekauwd; een pruim

tabak wordt daarbij vóór in den mond gehouden of hangt er ook

wel voor de helft buiten. Bij het pruimen heeft eene rijkelijke
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speekselafsoheiding plaats; dit speeksel, de lippen, de tanden en de

mondholte worden door de gambir bloedrood gekleurd. De vuile,

roode vlekken van het speeksel wekken afkeer op; ook het ge-

bruik der fraaie koperen kwispedoors, noch dat van de koperen

kunstproducten voor de sirihstellen, kunnen ons behagen, en de

roode tot /.warre lippen, tanden en mondholte zijn bepaald afschu-

welijk, vooral wanneer die lippen verwelkt en de tanden afgebrok-

keld zijn. Het sirihpruimen is in geheel Indië onder Inlanders en

Chineezen verspreid, het meest onder vrouwen, en speelt een groote

rol in het dagelijkse!) leven en de gastvriendsehap, en als zoodanig

ook bij het ceremonieel van verloving en huwelijk, zooals ten on-

zent champagne en sigaren. Het gebruik neemt echter onder de

beschaafden meer en meer af; met name de Chineesche vrouwen

en de Javaansche vrouwen van stand doen er niet meer aan. Ook

bij de Maleiers neemt het gebruik sterk af. Voor dit doel wordt

dan ook hoe langer hoe minder gambir verkocht.

Ander gebruik van gambir.

Des te meer daarentegen komt de gambir in gebruik als looistof,

vooral in Amerika, en als verfstof, vooral voor zijde. Met chroom-

bijts geeft het een prachtig lichtecht bruin; met ijzerzouten eene

groenachtige, met aluminium of tinbijts een geelachtige kleur. Voor

de bereiding van het doek voor militaire tenten, ransels en veld-

zakken wordt de gambir veel in Duitschland gebruikt. Ook in de

verfkuip voor gebatikte goederen op Java is gambir onmisbaar. In

de bierbrouwerijen wordt het gebruikt als klaarmiddel, om eiwit-

stoffen neer te slaan, en om het bier een bitteren smaak te geven.

Ten slotte wordt het in de geneeskunde gebruikt als adstringens

en is het hier en daar een volksgeneesmiddel tegen verkoudheid.

De hoofdmarkt van het artikel is Singapoera. Een droge moesson

kan de gambir niet verdragen ; in de nabijheid van den evenaar

zijn bodem en klimaat voor de plant het meest geschikt.

Gambir-cultuur in Riau door Chineezen.

De residentie Riau was vroeger vermaard door de gambir en had

bijna het monopolie van dit artikel. De cultuur was geheel in

handen van Chineezen en ging veelal gepaard met de teelt van

peper. Veertig jaar geleden waren er nog 160 ondernemers; in
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1913 nog maar 33. De redenen van dien achteruitgang zijn: prijs-

daling, meerdere concurrentie, toeneming in kwaliteit en kwantiteit

van elders gekweekte gambir; duurdere koeli's, duurdere rijst en

korter werkdag door het opkomen van de Oostkust-cultures. Om
de noodlijdende gambirplanters tegemoet te komen, heeft de Re-

geering het invoerrecht van gambir op Java (Riau ligt buiten het

tolgebied) allengs verlaagd van ƒ20 per pikoel tot ƒ 5 in 1914.

De Chineezen oefenen de cultuur uit in maatschap. De geldschieter

(taukeh negeri) woont op de hoofdplaats, de administrateur (taukeh

keboen) op de onderneming. De vroegere sultans van Riau gaven

concessies uit; na de afzetting van den laatsten sultan in 1911

waren er nog al moeielijkheden om de administratieve ongeregeld-

heden in die concessies te herstellen.

In andere gewesten door Inlanders.

Op Sumatra's Oostkust bestaat gambircultuur door Inlanders in

de afd. Bengkalis, het meest in de streek van Rokan en Kampar Kiri.

Ter Westkust van Sumatra wordt de teelt uitgeoefend in het

Pajökoemboehsche en in Boven-Kampar. De opkoopers te PajÖ-

koemboeh en de groothandelaars in gambir te Padang zijn Chi-

neezen, die een soort trust vormen om de prijzen laag te houden

en de Maleiers van dezen handel uit te sluiten. De exporteurs te

Padang verwerken de gambir-koekjes weer en mengen er dan tot

60°/
o

dedëk doorheen. (Dëdëk is kaf en afgestooten meel, bij het

stampen van de rijst achtergebleven).

Deze gambir gaat meest naar Java en naar Makassar. In Pa-

lembang bestaat eenige gambircultuur in Hoesi Ilir, Rawas, Lema-

tang Oeloe en Tebing Tinggi. In Tapanoeli en Bengkoelen is de

teelt geheel onbeduidend en worden de blaadjes slechte gedroogd

voor plaatselijk gebruik.

Europeesche gambircultuur.

Er zijn thans op Sumatra drie Europeesche gambir-ondernemingen,

die veel economischer werken en zuiverder product opleveren dan

bij de Chineesche en Inlandsche werkwijze het geval is. Volgens

Dr. Zeijlstra ligt voor Europeesch kapitaal in de gambircultuur een

ruim arbeidsveld open wegens het steeds stijgend gebrek aan looi-

stoffen.
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In [ndragiri bezit de Coltuurmaatsohappij Indragiri (zetel te Am-
Bterdam, directie te Zurich) de ondernemingen Gading, welke voor

de Inlandsohe markten werkt, en Air Molëk, die eene fabriekmatige

installatie hoeft voor de Europeesohe markt. In 1911 brachten deze

ondernemingen op 475 749 K.G. gambir voor de Europeesche en

685 860 K.G. voor de Inlandsche markt.

In Asahan werkt de nog nieuwe, modern geoutilleerde onderne-

ming Goenoeng Melajoe, hoofdzakelijk met Javaansche contractanten.

Ook deze onderneming is in Zwitsersche handen.

Cijfers.

Ten slotte eenige cijfers over 1913.

Uitgevoerd werd

:
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beschermen, toenam. De peperteelt herleefde als volkscultuur. Ook

kleine Europeesche ondernemers begonnen aandacht te wijden aan

dit gewas.

Op Atjeh's Westkust was de peperteelt sedert het midden der

19de eeuw achteruitgegaan door ongunstige maatschappelijke toe-

standen; aan de Oostkust, vooral in Peureula*, kwam zij in gelijke

mate op, ja, werd zij een hoofdmiddel van bestaan. In Beneden-

Langkat, Temiang en Palembang toont de bevolking lust in de

pepercultuur.

Op het eiland Wë wordt een erfpachtsperceel van 508 bahoe door

een Chinees voor deze teelt gebruikt; in Riau zijn 300 kleine pe-

peraanplantingen, veelal als bijproduct van de gambircultuur, in

handen van Chineezen.

De zwarte peperkorrels zijn de gedroogde bessen van de klim-

mende heester Piper nigrum. Witte peper — kaalkoppeper, zegt de

Inlander — is geschilde en gedroogde peper van goede kwaliteit.

Nederlandsch-Indië levert 3

/4
van de wereldproductie der peper;

van de Indische peper is de helft van Java en 2

/5 van Sumatra

afkomstig; het overige komt van Bangka en Borneo. Singapoera is

de pepermarkt voor Sumatra; van de Java-peper gaat ruim de helft

naar Nederland.

Aan „De Buitenbezittingen 1904 tot 1914", uitgave van de Me-

dedeelingen van het bureau voor de bestuurszaken der Buitenbe-

zittingen, ontleenen wij de volgende uitvoercijfers

:

Gewest Witte Peper Zwarte Peper

Lampoengsche districten

Atjeh e. O
Palembang
Oostkust van Sumatra. .

Riau e. O
Bengkoelen

428 000 K.G.

3 000 „

358 000 „

49C 000 „

87 000 „

11537 000 K.G.

3 780 000 „

1759 000 „

898 000 „

223 000 „

427 000 „

11965 000 K.G.

3 783 000

2177 000

898 000

719 000

514 000

Katoen.

Niet omdat katoen reeds nu een belangrijk export-artikel is van

Sumatra, maar omdat het dit behoort te worden, en ook wel worden

zal, behoort hier over de katoenteelt iets te worden gezegd. De
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belangrijke Nederlandsohe katoennijverheid is nog zoo goed als

geheel afhankelijk van buitenlandsehe grondstoffen, en katoen van

goede kwaliteit kan in onze eigen koloniën goed groeien.

Door Twentsche katoenfabrikanten is opgericht de „Vereeniging

tot beoordering der hatoencultuur in de Nederlandsche Koloniën",

waarvan de zetel is te Hengelo. De Regeering streeft krachtig naar

het Bcheppen eener volkscultuur van katoen.

In verschillende streken van Indië bestaat sedert lang de teelt

van katoen, doch alleen voor eigen gebruik, terwijl het product

minderwaardig is, althans niet geschikt voor Europeesche fabrieken.

Maar de Inlandsche weverij, en in nog sterker mate de spinnerij,

ging sterk achteruit. Waar het weven nog stand hield, geschiedde dit

nog meest met ingevoerde garens, zoodat het spinnen, en daarmede

de verbouw van katoen, geheel tot onbeduidendheid verzonk. Nu is

er echter weer toeneming van de katoenteelt. De hoofdzetel dier

teelt vormen de omstreken van Moearö Enim in Palembang; daar

komt meer vandaan dan van Java en ook de kwaliteit is in Palem-

bang beter. De Regeering beproeft eveneens in Bengkoelen, op Lombok

en in de res. Timoer den katoenbouw tot volkscultuur te maken.

In Palembang is men sedert 1907 bezig, onder leiding van een

„tijdelijk ambtenaar voor de katoencultuur" (thans landbouwadviseur

in 't algemeen), tot verbetering van de inheemsche en verbetering

van uitheemsche variëteiten. De laatsten hadden tot dusverre weinig

succes. Met de Inlandsche soorten zijn bepaald goede resultaten

bereikt door betere zaadkeuze en selectie, intensiever grondbewer-

king en bemesting. De proeven hadden nog het zijdelingsche voor-

deel, dat de rijst, waarmede de katoen in wisselcultuur wordt ver-

bouwd, door de bemesting beter opbrengst gaf en de gecombineerde

rijst- en katoenbouw de bevolking meer afhoudt van den uit een

algemeen gezichtspunt schadelijken ladangbouw.

De Nederlandsche Handelmaatschappij stelde voor de jaren 1911

en 1912, in samenwerking met de Regeering, belangrijke bedragen

beschikbaar ten behoeve van de proeven met de katoencultuur in

Palembang.

In Bengkoelen zijn in 1912 en 1913 op ruime schaal proeven

genomen met Sea-Island. Die proeven zijn schier geheel mislukt.
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Vroeger was de handel in Palembangsche katoen bijna geheel in

handen van Chineesche en Arabische handelaren, die de bevolking

door bedrog met de gewichten en onereuze voorschotten misleidden.

Zij verkochten de katoen meest naar Singapoera.

Het product bleek in gezuiverden toestand wel geschikt voor de

Europeesche markt. De pogingen van het Gouvernement om op

coöperatieven grondslag de katoen ter plaatse te doen zuiveren had

geen succes, waarom geen gebruik werd gemaakt van het aanbod

van bovengenoemde vereeniging om eene complete zuiveringsinstal-

latie beschikbaar te stellen.

Daarna is door de Djambi-Maatschappij zoodanige moderne instal-

latie opgericht, waarop andere zijn gevolgd.

De uitvoer van Palembang bedroeg in 1913 ongeveer 8 millioen

K.G., ter waarde van l
2
/3

millioen gulden. Hierbij was ruim

400 000 K.G. gezuiverd product. Van Palembang wordt nu jaarlijks

zaad van veredelde katoen-variëteiten naar andere gewesten ge-

zonden. Zal de katoencultuur in onze koloniën eene toekomst hebben,

dan moeten de planters onafhankelijk worden van de Chineesche en

Arabische opkoopers en de zuivering van de katoen geheel in het

gewest geschieden. De olie en het veevoeder, uit de katoenpitten

bereid, kunnen dan een bron van winst worden, terwijl de transport-

kosten aanmerkelijk verminderen.

Kleine Inlandsche cultures.

Nog blijven te vermelden enkele kleine Inlandsche cultures, waar-

over tevoren nog niet is gesproken en die, al hoort men er weinig

van, tezamen aan vele bewoners des lands een bestaan verschaffen.

Vooral in de Padangsche Bovenlanden geven deze kleine cultures

aan het bebouwde landschap veel afwisseling.

Koffie.

De Gouvernements-dwangkoffiecultuur is in 1908 op Sumatra's

Westkust en in Tapanoeli afgeschaft. Daarop volgde eerst achter-

uitgang der koffieproductie, doch nu de cultuur geheel vrij is, valt

sedert 1911 weer eene aanmerkelijke rijzing te constateeren. Te

Padang werd in 1915 weer 72 888 pikoel uit- en 28 094 pikoel

ingevoerd. Dit geeft als cijfer voor de eigen productie van het gc-

16
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west 44 794 pikoel. Van deze hoeveelheid was 10 102 pikoel van

de erfpaohtaperoeelen en 34 692 pikoel van de bevolkingstuinen af-

komstig. De productie moot echter heel wat grooter zijn, daar

ten gevolge van de mooiolijkheid en de duurte der verscheping

tijdens het oorlogswoe in Europa heel wat koffie wordt achterge-

houden.

De landbouwleeraar voor Sumatra's Westkust heeft de teelt van

de Eobusta-koffie ingevoerd en deze cultuur valt zeer in den smaak

der bevolking. Het schijnt wel, dat de Robusta de oude Coffea

Arabica zal moeten vervangen om de volkskoffiecultuur tot groote

ontwikkeling te brengen, behalve dan waar de Arabische koffie als

dure „fancy-koffie" in den handel komt (Sipirok en Kroë). De
Robusta is wel de goedkoopste soort, maar de opbrengst is veel

grooter. Naar het schijnt, zal in het door den oorlog verarmde

Europa ook meer vraag naar deze goedkoopere koffie komen. Het

grootste voordeel van de Robusta voor de volkscultuur is echter,

dat de pluk van deze variëteit het gelieele jaar door duurt. De

teelt geeft dus het geheele jaar door een matigen, geregelden

arbeid; de planter komt dagelijks in den tuin, is onafhankelijk van

vreemde hulp in den pluktijd en komt er niet zoo licht toe voor-

schot te nemen op een grootendeels in enkele dagen haastig en

slordig geplukten oogst.

In Tapanoeli bedroeg in 1915 de uitvoer van koffie ruim 30 000

pikoel en is de productie eveneens grooter. De fijne koffie van

Sipirok (Mandailingsche koffie) en Kroë gaat ' bijna geheel naar

Amerika en moet speciaal met zeilschepen worden overgebracht. De

Amerikaansche importeur meent terecht of ten onrechte, dat de

smaak daardoor nog fijner wordt.

Bengkoelen heeft een jaarlijkschen koffieuitvoer van bijna 2000

pikoel. Boven-Palembang en Koerintji behooren mede onder de

koffie-produceerende streken te worden genoemd.

Op verschillende plaatsen vindt men verlaten koffietuinen en ver-

wilderde koffieboomen, die bewijzen, dat vroeger de koffieteelt meer

algemeen was. In de Gajölanden wordt van die verwilderde koffie

in den laatsten tijd wat verkocht; tevoren liet men de bessen aan

de vogels over en stelde men zich tevreden met „kopi daoen",



243

d. i. een aftreksel van de geroosterde bladeren van den koffieboom.

Deze bladeren-koffie wordt over geheel Sumatra waarschijnlijk meer

gebruikt dan „kopi boeboek" (poederkoffie). Op alle pasars verkoopt

men de geroosterde bladeren, aan stokjes geregen. Het is goedkoop

en volgens den Inlander heel lekker.

Tabak.

Tabak voor eigen gebruik en voor de Inlandsche markt wordt

ook zoowat overal op Sumatra gekweekt. Van beteekenis is deze

teelt in de omstreken van Pajökoemboeh, waarvan het fijne en dure,

goed gesneden product zich eene kleine markt in Europa heeft ver-

worven als sigaretten-tabak; verder in Tanah Datar, waar de teelt

toeneemt; in de Gajö-landen, waar de tabak op ladangs wordt geteeld,

(«aan de teelt van tweede gewassen op sawahs doet men daar niet) en

waar vooral die van Isaq vermaard is, en in Zuid-Palembang (Ranau-

tabak, zwaar en geurig). Over 1913 wordt bericht, dat de cultuur

en de uitvoer van tabak in de Gajö-landen zich belangrijk uit-

breidden en in Pidië eene volkstabakscultuur in opkomst was. Ook

in Redjang neemt de tabakscultuur toe.

Suikerriet.

Suikerriet is mede algemeen verbreid; het wordt veelal, in de

Gajö-landen altijd, op ladangs geteeld en dient zoowel om, afge-

schild, uit de hand te worden gegeten, als om er eene donkere

suiker uit te bereiden. In de Padangsche Bovenlanden zijn de een-

voudige suikermolens, door een karbouw gedreven, wel bekend.

Enau-suiker.

De suiker, bereid uit het sap, dat getapt wordt uit den dikken

steel van de bloeiwij ze van de enau-ipa\m (Jav. aren), is mede een

veel voorkomend pasar-artikel. De enau-suiker van Soeliki is wijd

in den omtrek vermaard.

Kapoek.

Kapoek komt veel voor in Atjeh en Palembang; nu de kapoek

zoo duur geworden is, verdient deze voor Inlanders zoo geschikte

cultuur meer aandacht. Vooral op de kwaliteit dient te worden

gelet. Andere vezelstoffen, doch nog met zeer beperkt gebruik,

komen in menigte voor op Sumatra.
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Pinang.

De pinangnoten zijn een vrij beduidend uitvoerartikel van Atjeh,

vooral van de Westkust. Uit dit gewest werden in 1913 ruim 12

millioen lv.(ï. pinangnoten uitgevoerd, de helft van den geheelen

uitvoer der Buitenbezittingen.

6

Van eenige beteekenis is de teelt van kaneel op Sumatra's "West-

kust. Verschillende Inlanders bezitten vrij groote kaneelaanplan-

tingen en op elk erf vindt men cassia-boomen. De uitvoer van

kaneelbast neemt steeds toe; de meeste komt uit Limapoeloeh Kota

(Pajökoemboeh) en Agam.

Muskaatnoten en foelie. Kruidnagelen.

I'in steeds toenemende teelt van muskaatnoten en foelie (tegen-

over achteruitgang in de Molukken) begint velen welvaart te

brengen op Sumatra's Westkust, in Atjeh (Idi) en in Tapanoeli.

Bengkoelen heeft een niet onbeduidenden uitvoer van kruidnagelen.

Aardappelen en groenten.

Sfeer en meer van belang wordt de teelt van aardappelen en

Europeesche groenten.

De eerste zijn goed; de laatste halen niet bij de Europeesche

groenten. In het Padang Pandjangsche en in Agam is de uitvoer

van aardappelen en groenten al van vrij wat beteekenis. Ook enkele

Europeanen houden zich met deze teelt bezig. De afzet geschiedt

aan de schepen en de Europeesche vestigingen, doch ook de Inlan-

ders gaan meer en meer aardappelen eten. Wij zagen reeds, hoe

onder den invloed van het Delische cultuurgebied ook in de Karo-

landen deze teelt zich ontwikkelt (§ 17).

Sagoe.

Nog dient hier de sagoe te worden vermeld, die op verschillende

plaatsen aan West- en Oostkust wordt gewonnen, en die op de Zuide-

lijke Mentawei-eilanden een belangrijk volksvoedsel is. Als uitvoer-

artikel komt dit product in aanmerking te Bengkalis, waar de

sagoe van een achttal Chineesche fabriekjes naar Singapoera wordt

verkocht.

Ten slotte verwijzen wij voor eenige mededeelingen omtrent de

bevolkings-rubberaanplant naar § 49.



ïh



XIX.



245

§ 42. Europeesche landbouw.

Als gronden, waarop de groote Europeesche landbouw wordt ge-

dreven, komen voor Sumatra hoofdzakelijk in aanmerking erfpachts-

perceelen, in de Gouvernementslanden, en concessiën, gegeven door

de zelfbestuurders en goedgekeurd door de Hoofden der gewesten.

De weinige kleine particuliere landerijen in de omstreken van Pa-

dang en Bengkoelen, aan Chineezen en Europeanen toebehoorend,

en waarvan padi, klappers, gras, sagoepalmen, bamboe, en een enkele

maal ook koffie, rubber, vanille en peper de producten zijn, gaan

wij stilzwijgend voorbij.

Hoe men aan de gronden komt.

De wet van 9 April 1870 (Ind. Stbl. n°. 55) regelde de uitgifte

van gronden en landerijen en bepaalde, dat gronden konden worden

afgestaan in erfpacht voor niet langer dan 75 jaar.

Bij Stbl. 1870 n°. 118 (het „Agrarisch Besluit"), werd het be-

ginsel gehandhaafd, dat alle grond op Java, waarop niet door anderen

recht van eigendom is bewezen, domein is van den Staat. Bij Stbl.

1875 n°. 199a is dit beginsel ook van toepassing verklaard op de

Gouvernementslanden der Buitenbezittingen.

Dit „Agrarisch Besluit" bevat ook voorschriften ter uitvoering

der zooeven genoemde wet voor Java en Madoera.

Bij Stbl. 1874 n°. 947 zijn regelen getroffen voor de uitgifte in

erfpacht voor de Gouvernementslanden op Sumatra. Als regel mag

• één erfpachtsperceel niet meer dan 5000 bahoe beslaan.

Het hangt van hun politiek contract met het Gouvernement af, of de

zelfbestuurders het recht hebben om landbouwconcessies af te geven.

Waar zij dit recht bezitten, zooals op Sumatra's Oostkust, in Atjeh

en Indragiri het geval is, moet dit geschieden volgens eene model-

akte. Zulk eene model-akte werd het eerst in 1877 vastgesteld Voor

landbouwconcessiën, uit te geven door het zelfbestuur van Siak;

deze model-overeenkomst werd ook gevolgd voor de andere Land-

schappen ter Oostkust. De thans gevolgde algemeene model-akte

werd vastgesteld in 1892.

De minimum-cijns was tot dusverre f 1.— per H.A., maar er

komen nog wat kosten bij. Voor de nieuwe rubberconcessies geldt

tegenwoordig eene uniform-cijns van f 3.— per H.A.
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De ontvangsten in de Landsohapskassèn aan cijns van vergunningen

on andere roneessie's (dus ook voor delfstoffen) bedroegen over 1914:

Oostkust yan Sumatra ƒ1266 249.

Arjeh e. O „ 132 885.

Indragiri „ 12 048.

Lampoengschê districten*

De Lampoengschê districten trekken in de laatste jaren in hooge

mate de aandacht van Europeesche landbouwondernemers. Op uit.

1914 waren 166 erfpachtsperceelen met tezamen 519 070 bahoe op-

pervlakte uitgegeven. Na aftrek der boschreserves van het Gouver-

nement (hoofdzakelijk in het gebergte) en van de Inlandsche bevol-

king, en van de grondreserve is over het grootste deel van het

gewest buiten het moerasgebied reeds beschikt.

Rubber zal wel het hoofdproduct worden. Zoolang de rubber-

boomen nog jong zijn en niet produceeren, plant men er veelal

Robusta-koffie tusschen als „catch-crop", d. i. als bron van inkomsten

om de eerste kwade jaren door te komen. Ook klappers en tabak

zijn bijproducten op de erfpachtsperceelen. Op 2 ondernemingen,

met 4422 bahoe aanplant, werden tabak, koffie en rubber gepro-

duceerd ; op 22 met 52 000 bahoe oppervlakte koffie met rubber of

klappers. In 1913 bedroeg de uitvoer van koffie 582 000 K.G.

Van den oogst 1913 zijn te Rotterdam 918 pakken Lampoengschê

tabak verkocht tot een prijs van dooreen 51 cent per l

/2
K.G. of

in totaal bijna f 70 000.

Toch is tot heden nog maar een klein deel der erfpachtsperceelen

ontgonnen, en het is niet te zeggen in hoever de perceelen ook

werkelijk zullen worden aanvaard.

Veel teleurstellingen zijn in de Lampoengs geleden; veel geld is

er verloren. Er zijn vele goede gronden, doch het gewest was te

weinig bekend. Het is nog een land van te veel raadsels. Meer

kennis en de spoorweg zullen het wel doen ontwaken.

Er zijn nog vijf ondernemingen, werkende „op overeenkomsten

met de beyolking", die zich hoofdzakelijk op de productie van

Manila-hennep en rameh toeleggen, en in mindere mate op rijst,

maïs, peper en suikerriet.
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Manila-hennep en rameh.

Manila-hennep en rameh zijn vezelstoffen; het eerste bestaat uit

vezels van eene pisang-soort (Musa textilis), waaruit het bekende

zware touw en fijne weefsels worden vervaardigd, en die tot heden

voornamelijk op de Philippijnen en de Sangi- en Talauer-eilanden

worden gekweekt. Rameh is een superieure vezel van het geslacht

Boehmeria Jacq., fam. der Urticaceae, voor allerlei doeleinden ge-

schikt. Dat deze schoone vezelstof, waarover reeds zoo veel is nage-

dacht en beproefd, en waarop zoo groote verwachtingen werden

gebouwd, tot heden nog geen belangrijk handelsartikel is geworden,

schijnt voornamelijk te liggen aan de moeielijkheid om de vezels

op groote schaal machinaal af te scheiden.

Béngkoelen.

In Bengkoelen waren einde 1914 20 erfpachtsperceelen aanvaard

met 23 495 bahoe beplante oppervlakte ; de meeste en grootste in

de afd. Lebong voor rubber, koffie en kina. Over 1913 werden nog

465 pakken tabak geoogst; verkoopprijs gem. 20 cent per l

f2
K.G.

;

totaal voor bijna ƒ14 000. In enkele geregelde tuinen wordt tegen-

woordig ook „rotan sega" aangeplant. In 1913 bedroeg de geheele

uitvoer van koffie ruim 1 millioen K.G.

Palembang.

In Palembang waren 40 erfpachtsperceelen met 92 585 bahoe

oppervlakte; een gedeelte daarvan wordt geëxploiteerd; in de Pasoe-

mahlanden is eene groote koffie-onderneming (Pagar Alam), in de

Benedenlanden zijn klapperaanplantingen w. o. het eiland Rimau,

dat 22 000 bahoe groot is.

In 1913 werd in totaal 3'/
4

millioen K.G. koffie uitgevoerd.

Djambi.

In Djambi zijn sedert 1910 tot uit. 1913 een achttal erfpachts-

perceelen uitgegeven; de oppervlakte is totaal 27 996 bahoe.

Westkust van Sumatra.

Ofschoon in dit gewest de oudste erfpachtsperceelen reeds zijn

uitgegeven in 1877, het geheele aantal uitgiften in erfpacht op uit.

1914 92 bedroeg met 72 097 bahoe oppervlakte, veel goede gronden

beschikbaar zijn en de afvoer van producten en het verkrijgen

van koeli's geene bijzondere moeilijkheden opleveren, is de Westkust
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van Sumaira geen land van groote Europeesche cultures geworden.

De kleine perceelen in de Benedenlanden, aan verschillende cul-

tures gewijd, in hoofd/aak klappers, kennen wij reeds. De hoofdzaak

is de koffie in de Bovenlanden.

Daar liggen een achttal groote ondernemingen, waarvan 7 in de

afd. Solok en 1 in Agam, terwijl verscheidene kleine landen verspreid

liggen. JV koffieteelt blijft Bederf jaren vrijwel stationnair. Over

1913 wunlt eenige uitbreiding medegedeeld. Als bijproducten kun-

nen genoemd worden rubber, cassis (kaneel) en ook kina. In 1912

werd 48 000 K.G. kinabast uitgevoerd, in 1913 67 600 K.G.

Naar het schijnt, zal de onderafdeeling Ophirdistricten ten op-

zichte der groote cultures meer beteekenis krijgen.

< >ver de zich in dit gewest ontwikkelende ilieecultuur zie men § 49.

'< li.

In Tapanoeli zijn tot einde 1914 37 erfpachtsperceelen uitgegeven

met 50 713 baboe oppervlakte. In Angkola ligt een groot koffie-

land ; tabak en klappers zijn van mindere beteekenis; overigens is

het hier kaoetsjoek, al of niet met koffie gepaard, op 13 onder-

nemingen, die aan een deel van het gewest eene toekomst belooft,

hoofdzakelijk in de Batang Toroe-districten.

Erfpachten in Atjeh en op de Oostkust.

Van Sumatra's Oostkust is alleen het eiland Bengkalis en de

omgeving van Laboehan Batoe direct Gouvernementsgebied; van

Atjeh zoo goed als alleen de afd. Groot Atjeh.

In deze paragraaf valt dus alleen melding te maken van 7 erf-

pachtsperceeltjes op Bengkalis en 52 in Groot Atjeh, met resp. 270

en :i905 bahoe oppervlakte. Op de eerste worden klappers, pinang,

rotan, sagoe en wat rubber geteeld; in Atjeh noemden we reeds de,

meest Chineesche, klapperaanplantingen en de peper op Wë.

Waar op Java uit. 1913 ruim 1600 erfpachtsperceelen waren

uitgegeven, bedroeg dit aantal op Sumatra + 360 en op de geheele

Buitenbezittingen + 460.

Laudboiurroncessie's in Atjeh en Indragiri.

In de afdeeling Oostkust van Atjeh ontwikkelt zich snel de

groote landbouw, in aansluiting met die van Sumatra's Oostkust.
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Op uit. 1914 waren door het Gouvernement en de Zelfbesturen

148 erfpachtsperceelen en concessie's uitgegeven voor het geheele

gewest, met tezamen bijna 300 000 bahoe oppervlakte. De groote

klapperondernemingen ter Oostkust zijn reeds genoemd in § 42.

Aan de rubbercultuur alléén waren 8 ondernemingen met 25 270

bahoe oppervlakte gewijd; aan rubber en koffie 13 met ruim 41 000

bahoe; nog' een tweetal ondernemingen legden zich toe op rubber

en oliepalmen. De toeneming van de rubbercultuur op de Oostkust

van Atjeh is zeer bevorderd door de aanwezigheid der Gouverne-

mentskaoetsjoek-onderneming in Langsa (§ 49).

In Indragiri kennen wij reeds de gambir-ondernemingen Gading

en Air Molek (§ 43) op eene concessie van 5436 H.A. In de af-

deeling zijn verder groote concessie's uitgegeven voor rubberonder-

nemingen, waarvan er einde 1913 vijf in werking waren. In het

geheele gewest Riau e. O. waren uit. 1914 52 erfpachtsperceelen

en concessie's uitgegeven met ruim 1 50 000 bahoe oppervlakte. Een

deel dier ondernemingen bestond uit klapperaanplantingen op de

verspreide eilanden der afd. Poelau Toedjoeh. In het gewest waren

14 ondernemingen met 47 000 bahoe oppervlakte aan de rubber

alléén gewijd, terwijl 18 ondernemingen van dezelfde oppervlakte

naast rubber ook andere gewassen teelden.

Samenstelling der koelibevolking.

Ten slotte geven wij hier een overzicht van de in 1913 geregis-

treerde contract-koelïs (dus niet alle koeli's) in de gewesten van

Sumatra. Het staatje kan dienen om de betrekkelijke belangrijkheid

van den Europeeschen grooten landbouw in elk gewest te leeren

kennen. De Oostkust van Sumatra is daarin ook opgenomen, hoewel

dit belangrijkste cultuurgebied van Indië in de volgende § afzonderlijk

is behandeld. Het staatje is ontleend aan Bijlage P. P. van het Kolo-

niaal Verslag van 1914, doch de laatste kolom, het aantal sterfge-

vallen per 1000 koeli's aangevend, is door ons zelf berekend. Men zij

niet te ras met het trekken van conclusie's uit de cijfers der laatste

kolom. Waar het sterftecijfer hoog is, kan dit niet altijd als eene

beschuldiging van gebrek aan geneeskundige verzorging gelden. Er

zijn nog andere factoren, die tot een hoog sterftecijfer meewerken.
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§ 43. Cultuurgebied van Sumatra's Oostkust.

Vijftig jaar is het thans (1915) juist geleden, dat na tweejarige

moeizame pioniersworsteling de eerste 50 balen tabak uit Deli

werden verzonden.

Het thans levende geslacht, opgegroeid in bekendheid met Deli

als het belangrijkste nieuwe en aaneengesloten gebied van grooten

landbouw in Indië, ja in de geheele wereld, vertrouwd met de in-

vloeden der aldaar verdiende millioenen op de ontwikkeling van

Noord-Sumatra en ook wel van Nederland, het kan zich niet voor-

stellen, dat voor een halve eeuw de geheele Oostkust weinig beter

was dan thans bijv. nog het Kampargebied of de streken langs

Borneo's grootste stroomen : een ongerept land, zooals de tropische

natuur de laagvlakte vormt, met eene schaarsche bevolking van

schamele ladangbouwers en boschproductenzoekers.

Geheel ongebruikt waren de natuurlijke hulpbronnen van het

land destijds niet gelaten. Panai en Bila hadden toen al een

overschot van rijst voor uitvoer; in Batoebara en Deli bezat de

bevolking reeds groote klapperaanplantingen ; in Deli voerden

Inlandsche planters reeds veel tabak uit; van de drie Noordelijke

Sultanaten was de uitvoer van peper naar Pinang niet onbelangrijk.

(Koloniaal Verslag van 1864).

Tabak'; ontwikkeling der cultuur.

In 1862 kwam een in Deli gevestigde Arabier op een kantoor

te Batavia om de heeren opmerkzaam te maken op de goede kwa-

liteit der vtabak, die in Deli groeide. Een jong employé, de heer

Nienhuis, ging op onderzoek uit en bevond, dat bij goede bewer-

king er wel wat van te maken was. In 1865 werden de eerste 50

balen geëxporteerd; in 1866 volgden 189 balen. De tooverstaf had

Deli aangeraakt; de grootcultuur van tabak was geboren.

Grootste maatschappijen.

Op 1 November 1869 werd de Deli-Maatschappij opgericht, vooral

met steun van den heer P. W. Janssen en de Nederlandsche Han-

delmaatschappij. Zij begon met landconcessie's van 10 000 bahoe

en een kapitaal van 3 ton. In 1889 bedroeg het kapitaal reeds 4

millioen, thans 8.3 millioen. De statuaire reserve is nu 4 millioen.

Van den oogst 1913 dezer maatschappij werden te Amsterdam ver-
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kocht 67096 pakken ') regen een gemiddelden prijs van 146 cent

per '

.
\\A>. En 1913 was niet eens een goed tabaksjaar te

noemen; L912 bracht wel 25°/ moer op. De oogst 1914 leverde

60.725 pakken, middelprgs 99,32 cent; oogst 1915 52.860 pakken.

De jonge rubberaanplant der maatschappij leverde bovendien 81.262

halve K.(i. kaoetsjoek.

Andere machtige tabaksmaatsohappijen verrezen daarneven, zooals

de Deli-Batavia met een kapitaal van thans 3 millioen en ruim

2.2 millioen reserve, die oogst 1913 bijna 20 000 pakken verkocht

tegen een doorsneeprijs van 165 cent per
'/a

K.G. ; de Senembak-

Maatschappij, die als oogst 1913 22.607 pakken verkocht voor 124

.ent per ', £.G.; oogst 1914 23.304 pakken a 110.31 cents; de

Tabaksmaatschappij Arendsburg, die in 1913 bijna 13 000 pakken

verkocht tegen gem. 117 cent per 'ƒ2 K.G. ; de Rotterdam-Deli

Maatschappijn die van den oogst van 1914 meer dan 14 000 pakken

te Amsterdam verkocht; de Medan-Tabak Maatschappij, oogst 1913:

12.797 pakken a 116 cent; oogst 1914: 13.419 pakken a 84.88

cent; de Deli-Cultuur Maatschappij, die over 1913 bijna 9000 pakken

verkocht a 143 cent; de Amsterdam-Deli Compagnie, in 1913 bijna

1 3 000 pakken a 1 32 cent ; de United Lankat Plantations Company

Lim., voor welke de overeenkomstige cijfers waren 15.006 en 143;

de Amsterdam-Langkat Maatschappij met de cijfers 8.795 en 118;

de Deli-Cultuur Maatschappij met 8.932 en 143, en vele andere

van mindere grootte.

In totaal bedroeg het aandeelenkapitaal van alle tabaksonderne-

mingen ter Oostkust (die echter soms ook in rubber doen; zie be-

neden) op 1 Januari 1913 nominaal 61 millioen, met eene beurs-

waarde van 157 millioen. De rijzing der tabaksprijzen in 1916 met

100 a 150 °/ veroorzaakt, dat de opbrengsten van den oogst 1915

zeer veel hooger zijn dan die van 1914.

Opbrengst in de verschillende landschappen

Uit het statistisch overzicht van den importhandel in Nederland,

samengesteld door de Amsterdamsche makelaarsfirma J. H. Lieftinck

en Zoon, ontleenen wij de gegevens voor het volgende staatje, dat

1) Een pak is ongeveer 70 K.G.
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eenigen kijk geeft op de opbrengst aan tabak en de kwaliteit van

het product ra de verschillende landschappen afzonderlijk, alsmede

op de plaats, waar het verkocht wordt.

Sumatra-tabaksoogst in 1913.
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meer dan '2 maal Eooveel tabak exporteert als Sumatra, is de waarde

daarvan maar de helft, en de prijs per pond nog geen vierde.

waarde der Deli-tabak.

IV hooge waarde van de Deli-tabak is te danken aan hare ge-

schiktheid voor dekblad van de betere soorten sigaren. De sigaren-in-

dustrie kan het niet buiten de niet-broze, egaal-kleurige en fijn-nervige

Delibladeren stellen. Dat is de reden, dat er op de rumoerige tabaks-

veilingen in Frascati zoo ora wordt gevochten. De productie van

het fijne dekblad was in de laatste jaren stabiel. Aan de vraag naar

het luxe-artikel schijnt in voldoende mate te worden voldaan. De
sigaretten komen hoe langer hoe meer in gebruik en voor geurige

pijptabak is het dure dekblad ook niet noodig.

De jaren na 1912 doen dan ook een teruggang zien van de

tabakscultuur tegen eene sterke uitbreiding van de andere cultures.

Vooral gaan veel ondernemingen over „van de tabak in de rubber."

En dan — in Kameroen wordt de Deli-tabak bedreigd door een con-

currentie, dat wel eens een groote concurrent kon worden. De overgang

in den oorlog van deze Duitsche kolonie in Engelsche handen maakt

de toekomst van de Kameroen-tabakscultuur onzeker.

De Oostkust van Sumatra heeft gelukkig nog andere koorden op

haar boog. Tabak zal zelfs spoedig niet meer de hoofdzaak zijn.

Rubber, koffie, thee, de cocos- en de oliepalmen ; de petroleum ; de

voorziening in de dagelij ksche behoeften der nieuwe bevolking aan

rijst, groenten, aardappelen; vee; timmerhout, ijzerwerk, baksteenen,

dakpannen, atap; het verkeerswezen; de handel, die alle zullen

meewerken om de Oostkust tot een meer evenwichtig land te

maken, tot de schoonste provincie van Insulinde.

Cultuurwyze.

De wijze van tabaksverbouw wijkt sterk af van die op Java.

Oorspronkelijk meende men, dat de tabak alleen op maagdelijken

grond geplant zou kunnen worden. Toen deze op de oudste onder-

nemingen was afgeplant, probeerde men eene nieuwe beplanting

der vroeger reeds gebruikte gronden. Het bleek toen, dat met

goede grondbewerking en bemesting weer een goede oogst werd

verkregen van gronden, die 6 a 8 jaar braak hadden gelegen.
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Dezelfde gronden zijn sedert meermalen en met succes gebruikt,

telkens na eene dergelijke periode van braak liggen.

Men kreeg betere oogsten van gronden, die weer met bosch

waren begroeid, dan van die, welke onder de ilalang (Jav. alang-

alang) waren geraakt. Aldus zag men de waarde in van de reboi-

satie der „afgetabakte" gronden. Voor de reboisatie werd de Albizzia

Moluccana het meest gebruikt. Velen hebben echter bezwaren tegen

dezen boom, omdat zijn wortels moeielijk zijn uit te roeien en, in

den grond gelaten, aanleiding geven tot het ontstaan van de shjm-

ziekte. Daarom geven de meeste planters nu de voorkeur aan de-

z. g. n. natuurlijke herbewouding . Dadelijk, nadat de tabak van de

velden is, ontstaat daarop spontaan — uit achtergebleven wortels

of door den wind aangevoerde zaden — weder eene begroeiing met

struiken en boomen.

Nu wordt op die velden veelal een keer rijst aangeplant na de

tabak. Men moet dus zorg dragen, dat de rijstaanplant dien jongen

opslag niet beschadigt. Daarna weer heeft men te zorgen, dat de

opslag niet onder de ilalang worde verstikt. Deze lastige en hard-

nekkige grassoort komt altijd op, maar in den regel wint het bosch

het wel, tenminste als de ilalang maar niet in brand wordt gestoken.

"Want dan verbrandt de opslag mede en sterft, terwijl de ilalang

met haar krachtige en diepe wortels, die blijven leven, terstond

weer aangroeit.

Om de ilalang tegen te gaan, wordt tegenwoordig veel crotallaria

geplant, eene groene bemesting, die de ilalang verstikt en de op-

schietende struiken en boomen weinig kwaad doet. Wanneer na

eenige maanden de crotallaria afsterft, hebben de struiken en boomen

zich reeds voldoende ontwikkeld om de overhand te behouden op

de ilalang. Zoodra de boombegroeiing zich sluit, kan de ilalang niet

meer bestaan en verdwijnt. Het jonge bosch groeit snel, en wanneer

men na 6 a 8 jaar weer terug komt om tabak te planten, vindt

men weer bosch van 8 a 12 Meter hoogte.

Op plaatsen, waar men geen tabak wil planten, bij de établisse-

menten, plant men veel djatiboomen om aan timmerhout te komen.

In Deli is Februari de droogste maand (zie het diagram IV,,
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Kiedan, bij § 21); dan wordt de bibït (kweek plantjes) gekweekt;

halt' Maart wordt do/.e uitgepoot en profiteeren de planten van den

kleinen regentijd, die in Mei haar hoogtepunt bereikt. Van half

Mii tot eind Juli, dus weer in betrekkelijk drogen tijd, wordt de

oogBt binnengehaald. Daarna komen de werkzaamheden van het

drogen, opstapelen en fermenteeren, het laatste in den grooten regen-

tijd, totdat eind December de verscheping naar Nederland begint, meest

via Sabang. Als de Oceaanhaven Belawan voltooid is, zal de ver-

zending rechtstreeks geschieden.

Voor de bestudeering der tabakscultuur is in 1906 opgericht het

Deli-proefstation, dat over een schoon gebouw, verschillende proef-

velden, bekwaam personeel en ruime geldmiddelen beschikt.

Koffie en rubber op rroegeren tabaksgrond.

Daar is in Deli niet alleen gestreden, maar ook geleden. Zooals

het altijd gaat, waar groote winsten worden gemaakt, ontstonden

ook hier vele maatschappijen, bij welker oprichting meer winzucht

dan kennis van zaken en bedachtzaamheid hadden voorgezeten. Veel

geld ging verloren; enkele maatschappijen gingen te niet; andere

konden zich staande houden, door over te gaan naar de koffie.

Vooral in den crisistijd omstreeks 1893 en in het Oosten van het

landschap Serdang, alsmede in Asahan, werden vele tabakslanden

koffie-ondernemingen. Deze overgang werd begunstigd, doordat de

sedert 1875 aangeplante Liberiakoffie en de sedert 1901 beproefde

Robusta zich, meer dan de Coffea Arabica, het oude Java-product,

eigenden voor het klimaat en de mindere hoogte boven de zee.

Maar na 1908 komt de rubber-„boom" weer verandering brengen.

Vele koffietuinen worden in Hevea-tuinen omgezet. Eind 1914

waren er op Sumatra's Oostkust nog maar 2 ondernemingen, die

uitsluitend koffie plantten, tegen 67 met 133 000 bahoe oppervlakte,

die naast de koffie ook rubber of oliepalmen kweekten. Anderzijds

dient de Robusta ook ter Oostkust als „catch-crop" voor jonge

rubberplantsoenen, bestemd om te verdwijnen, zoodra de rubber-

boomen geheel volwassen zijn, zoodat de koffieproductie steeds

schommelend is. Volgens het Verslag van de Handelsvereeniging te

Medan werd in 1913 ruim 1,8 millioen K.G., in 1914 het dubbele
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van deze hoeveelheid koffie uit Sumatra's Oostkust uitgevoerd. Ruim
2
/3

daarvan was Liberia-, 'ƒ4 Robusta-koffie. De Robusta was tot

heden nog niet gewild en kon slechts de helft van den prijs van

Liberia bedingen. De groote oorlog schijnt hierin ook verandering

te brengen ; in de oorlogslanden leeren de menschen weer zuinig

te zijn en daardoor ontstaat veel vraag naar en beter prijsnoteering

voor goedkoope koffie. De oorlog zal heel wat Robusta-boomen het

leven redden.

Rubber.

Toen op het schiereiland Malaka de rubbercultuur zulk een groote

vlucht nam, koos men ook op Sumatra de kaoetsjoek voor de ter-

reinen, waar de tabak niet loonend was, en werden ook met buiten-

gewone snelheid de naburige Si Baloengoen-landen voor de teelt van

rubber geannexeerd.

Van ongeveer 1900 af waren reeds proeven met rubberaanplant

genomen; vóór 1908 waren reeds 16 750 acres beplant; in 1908

werd bijna even veel geplant als in de voorafgaande jaren tezamen,

n.1. 15 750 acres; in 1909: 21500 acres; in 1910: 19 750 acres;

in 1911: 53 250 acres; in 1912: 86 000 acres; in 1913: 26 650

acres. Dat geeft voor eind 1913 op Sumatra's Oostkust al bijna

240 000 acres, d. i. bijna 100 000 II.A. '), wat weinig verschilt van

de oppervlakte der provincie Utrecht.

Een groot deel der boomen is al tapbaar. In 1915 bedroeg de

rubberuitvoer reeds meer dan 9500 ton (9000 ton para-rubber en

500 ton ficus-rubber). Stellen wij de waarde per ton op + f 2500,

dan blijkt de waarde van den geheelen oogst te zijn circa 22.5 mil-

lioen. Volgens opgave van de A. V. R. O. S.
2
) schat men de op-

brengsten voor de eerstvolgende' jaren: 1916: 12000 ton; 1917:

19 000 ton; 1918: 29 000 ton; 1919: 37 000 ton; 1920: 44 000 ton.

De rubberopbrengst zal dus spoedig die van de tabak overtreffen.

1) In de rubber en de thee -wordt ter Oostkust, op 't voorbeeld van Britsche

voorgangers, dikwijls met acres gerekend: 1 acre = 4046,8 M 2 of ruim 2
/5 H.A.

2) De A lgemeene Yereeniging van rubberplanters ter Oostkust van Su-

matra. De belangen van de tabakscultuur wurden behartigd door een derge-

lijk lichaam, de Deli Plantersvereeniging.

17
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// Si Baloengoen.

In ij 17 on ij r>:> wordt verhaald hoe snel Si Baloengoen uit zijn

doodsslaap is gewekt. Xa de vorming der afdeeling in 1906 werd

er al spoedig geplant; in 1908 waren de landschappon Bandar en

Siantar reeds bijna geheel voor rubber-concessies uitgegeven. De

reusachtige transport-moeielijkheden, de fabelachtige rijstprijzen be-

hooreu er nu tot hei verleden door de opening van de tramlijn

Tebing Tinggi- Siantar op 5 Mei 1916.

In de onderafd. Si Baloengoen, 45 000 K.M. 2 groot, met eene

bevolking van 65000 zielen, waren in 1914 reeds 70 landconcessie's

uitgegeven, ter gezamenlijke oppervlakte van 114 000 H.A., en

daarvan was reeds de helft in exploitatie voor rubber, koffie, tabak

en thee. The Rubber Plantations Investment Trust Ltd., het N. I.

Land Syndicaat, de Marehat Plantagiën Gesellschaft, The Anglo-

Dutch Cy, de Deli Batavia Rubber-maatschappij (de namen bewij-

zen, hoe internationaal het kapitaal hier verdeeld is) en andere

maatschappijen wekten het land tot leven. De in korten tijd ge-

bouwde hoofdplaats Siantar heeft reeds een ruim wegennet, een

Europeesch villakwartier, Chineesche, Maleische, Klingaleesche en

Christen-Bataksche wijken en eene waterleiding.

Tobasche immigratie.

Dit nieuwste cultuurland is het terrein eener zeer belangwekkende

proeve om door eene moderne immigratie-actie van bestuurswege

tegelijkertijd de blijvende belangen van het land, van de groote

cultures, van de Zending en van de goed bevolkte Tobalanden en

Samosir te dienen '). In § 41 is over de uitbreiding van den rijst-

bouw in Si Baloengoen, in verband met deze immigratie, reeds ge-

sproken. Men wil tegelijkertijd een stand van gezeten landbouwers

en van vrije werklieden voor de ondernemingen in het leven roepen.

Einde 1915 bedroeg het aantal Tobasche immigranten in Si Ba-

loengoen reeds 6500 zielen, hoewel de krachtige actie van het be-

stuur ter zake pas in Maart 1914 is begonnen.

Ook Mohammedaansche Bataks komen Si Baloengoen binnen

;

deze zoekt men meer naar de kuststreken te verplaatsen. Den hoof-

1) Zie: Moolenburgh, Een land van groote economische beteekenis, in het

Tijdschrift v. Binnenlandsch Bestuur, December 1915.



259

den in Toba en Si Baloengoen, ook nog enkelen bestuursambtenaren

en zendelingen in Toba is de emigratie-actie niet welgevallig. Den
bestuursambtenaren is thans bevordering dezer emigratie uitdrukke-

lijk voorgeschreven. Naast den rijstbouw wordt ook de paardenfok-

kerij en runderteelt bevorderd. Alleen te Sariboe Dolok zijn in het

depot reeds 8 Sandelwood-dekhengsten. Bengaalsch gras wordt aan-

geplant
;
vruchtboomen en klappers worden ingevoerd. Het blijkt meer

en meer, dat Si Baloengoen meer toekomst heeft dan het Karoland.

In Asahan.

Ook in Asahan, gelijk in Oost-Serdang, ging men meer en meer

van de tabak in de rubber en de koffie. Nieuwe rubberondernemin-

gen ontstonden, gedeeltelijk gedreven met buitenlandsch kapitaal.

Grootsche rubberonderneming te Kisaran.

De meest grootsch opgezette onderneming is die van de „Hol-

landsen-Amerikaansche Plantage Maatschappij", waarover wij eenige

mededeelingen ontleenen aan het reisverhaal „Ons land van onbe-

perkte mogelijkheden" van den oud-minister Cremer (Bijv. Nieuws

v/d. Dag van 1/7 '14).

Toen voor eenige jaren de grootste vereeniging van rubberfabri-

kanten in Amerika, de General Rubber Co. te New York '), wegens

de hooge prijzen van hare grondstof besloot zelve rubber te planten,

kocht zij in 1910 en 1911 de gunstig aaneengelegen, door wegen

verbonden, en gedraineerde gronden der „Nieuwe Asahansche Ta-

bakmaatschappij". Door de aanwezigheid van een staf van Euro-

peesch personeel en geacclimatiseerd werkvolk vermeed zij tevens

de kosten en gevaren, verbonden aan groote ontginningen in het

oerwoud. Daarna richtte zij te Amsterdam met Amerikaansch ka-

pitaal genoemde maatschappij op.

„Toen is op die bezitting het wonder verricht, dat met dien

„Nederlandschen staf, voortdurend uit Nederland uitgebreid, onder

„de energieke leiding en door het organiseerend talent van den

„hoofdadministrateur Ketner met administrateurs en personeel der

„11 onderafdeelingen, naar de raadgevingen van een Ierschen, in

1) Deze maatschappij treedt ook als de grootste koopster op van de kaoet-

sjoek van andere ondernemingen ter Oostkust.
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„Engeland en Duitschland opgeleiden, en In de Straits ervaren

„landbouwkundige, en onder de belangstellende controle af en toe

„van den heer Davis, vertegenwoordiger der General Rubber Co, in

jaar 88000 acres met rubber zijn beplant, en dat op de meest

„zorgvuldige wijze en volgens de nieuwste methodes". De boom-

stronken worden met de „steam pulier" uit den grond gerukt en

verbrand; de bodem wordt zorgvuldig rein gehouden ter voorko-

ming van wortelrot en bevordering van een snellen groei.

Voor toppen en draineeren wordt gezorgd; 240 K.M. weg is

aangelegd, tegen afspoeling der hellingen wordt gewaakt; gezonde

woningen voor administrateurs, assistenten en koeli's zijn gebouwd;

een model-hospitaal mei centraal gebouw en 13 zalen in 7 gebou-

wen voor 660 zieken is opgericht; een Europeesch hospitaal is in

aanbouw.

Weldra zullen 50 000 acres (ruim 20 000 H.A.) beplant zijn met

6 millioen boomen, produceerend 18 millioen halve kilo's rubber —
genoeg voor 2 of 3 fabrieken der Amerikaansche maatschappij, die

er ruim 20 beheert.

De staf der maatschappij bestaat uit 83 Europeanen; er zijn 10

a 1 1 duizend vaste werklieden. In 1914 is men voor het eerst be-

gonnen met in het klein te tappen en bedroeg de productie al meer

dan 1 millioen Eng. pond droge rubber.

De zetel der H. A. P. M. is Kisaran, op 25 K.M. west van Tan-

djoeng Balai.

Algemeen overzicht der rubbercultuur op Sumatra.

In welke mate buitenlandsch kapitaal betrokken is bij de Neder-

landsen-Indische kaoetsjoekcultuur blijkt uit het volgende staatje,

ontleend aan het werk: „Rubber-companies in the Netherlands East

Indies" van A. G. Swart, 1914.
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Aantal maatschappijen. Maatschappe-
lijk kapitaal.

Geplaatst ka-
pitaal.

Sumatra, vaste wal.

Hollandsche

Engelsche

Fransche en Belgische.

Amerikaansche . . .

Duitsche

f 63 750 000

„ 68 780 000

„ 19 225 000

„ 16 250 000

„ 260 000

f 34 336 000

„ 56 716 000

„ 16 524 000

„ 16 250 000

„ 260 000

ƒ 1241 000

De Riau-archipel.

Engelsche

Belgische en Fransche.

Amerikaansche . . .

4
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Concessief eu erfpaehtsperceeleu op eind 1014, bestemd uitslui-

tend voor rubber of voor rubber met andere cultures (koffie, tabak,

klappers enz.).

liubbcr alléén.

Aa iits 1

onderne-
mingen.

Oppervlakte
balioe's.

Rubber gemengd.

Aantal
onderne-
mingen.

Oppervlakte in

balioe's.

( tostkust van Sumatra ....

At.j.di e. O

Lam] ogsche districten . . .

Tapanoeli

Sumatra's Westkust

Bengkoelen

Sumatra . . .

Riau e. O

Westera fd. v. Borneo

Z. en O. afd. v. Borneo. . . .

Menado

Üe Buitenbezittingen

312 000

25 270

400

112

16

20

4

6

266 000

56 413

54 000

5 801

4 920

4 748

116 351 670 162

47 000

52 700

20 515

1525

is

160 473 410 189

391 942

47 000

2 593

1165

442 700

De aanplant van Java bedraagt nog geen 2
/3

van die der Buiten-

bezittingen.

Op alle ondernemingen der Buitenbezittingen tezamen waren op

ultimo 1913 137 000 bahoe met de verschillende soorten van rubber-

boomen beplant.

Op de oudere ondernemingen vindt men den oorspronkelijk Indi-

schen rubberboom, de ficus elastica, nog wel naast den jongeren hevea-

aanplant; men schat, dat nog 'ƒ4 van den aanplant uit ficus bestaat.

Deze boom zal uit de plantages verdwijnen wegens de moeielijke

tapbaarheid, de geringere opbrengst en de moeilijkheid om in het
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jeugdtijdperk van de tuinen rendeerende tusschcnplantingen aan te

leggen. De andere rubber leverende boomen, Ceara en Castilloa,

beteekenen op Sumatra in 't geheel niets.

De rubberaanplantingen op Malaka beslaan de dubbele uitge-

strektheid van die op Sumatra; Ceylon blijft echter bij Sumatra

achter.

Bevolkingsrubber.

Rubberboomen planten is nog al gemakkelijk en de rubbercultuur

begon veel gewin te geven, terwijl gronden in overvloed beschik-

baar waren. Zoo kwam het, dat verschillende ambtenaren hun best

deden om de aanplanting van ficus — sedert 1907 van de hevea —
bij de bevolking ingang te doen vinden. Maar rubber tappen, be-

reiden en op verstandige manier verkoopen is minder gemakkelijk

aan de bevolking te leeren. In de meeste streken kwam er van de

bevolkingsrubber niet veel terecht. Wel geslaagd kan deze volks-

cultuur alleen heeten in die streken, waar de opzettelijke aanplant

van getah-boomen aansloot bij het vroegere bedrijf van het zoeken

van getah als boschproduct, evenals het gegaan was met de benzoë-

boomen in de streek tusschen Baroes en het Tobameer. Toen de

kaoetsjoek op eens zooveel geld opbracht, greep de getah-koorts ook

de Inlandsche boschproductenzoekersbevolking aan. Alles ging ka-

oetsjoekhoudende getahsoorten zoeken, zoodat in sommige streken

het maatschappelijk leven er door werd ontwricht. Heel natuurlijk

ging deze bevolking, die reeds met de behandeling van rubber be-

kend was , er toe over om onder leiding van bestuursambtena-

ren, en in Palembang ook van den landbouw-adviseur, rubber-

boomen aan te planten. Velen gingen het methodische tappen leeren,

door eenigen tijd als koeli op eene onderneming op Malaka te

werken.

Zoodra de aangeplante boomen in volle productie zijn, kan de

bevolkingsrubber eene belangrijke en regelmatige bijverdienste aan

den Inlandschen landbouwer verschaffen. In Palembang waren uit.

1913 meer dan 2 millioen, in Djambi 3 millioen rubberboomen

door de bevolking aangeplant; voor nog geen 'ƒ3 hevea, die de be-

volking heeft leeren kennen onder den naam "„Para", terwijl de in-
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heemsohe Heus elastica op Sumatra „ramboeng" of vkedjai" (op -lava

kant) heet. In Bengkoelen, Tapanoeli, een klein deel van Atjeh

en van Sumatra'a Oostkust vindt de aanplant van „para" ook meer

en meer ingang.

Ghuvenu mentsrubberonderneming te Langsa.

Dit dé rubber-proeftuinen, door het Gouvernement aangelegd, om

de cultuur ingang te doen vinden, is de Gouvernementsrubber-

onderneming te Langsa gegroeid. Het Gouvernement is dus nu kina-

en getal) pertja-planter op Java en rubberplanter op Java en Sumatra.

In 1907 werd met de werkzaamheden te Langsa begonnen; begin

1914 waren 476 baboe met hevea beplant, terwijl een terrein van

8900 bahoe voor den aanplant beschikbaar is. Het bedrijf staat

onder de hoofdleiding van den directeur der Gouvernements-getah

per tja-onderneming te Tjipetir (Preanger Regentschappen). Winst

heeft de Langsa-onderneming niet opgebracht, doch wel wordt deze

verwacht, zoodra de boomen in volle productie zijn. Ook is de

hoop, dat men het bedrijf zou kunnen voeren met vrije Atjehsche

arbeiders, ijdel gebleken. Er werken nu 600, hoofdzakelijk Javaan-

sche, contract-koeli's naast een 20-tal vrije Atjehsche arbeiders.

Indirect heeft de onderneming nut gesticht daar, zoodra het bleek,

dat de streek voor rubber-cultuur geschikt was, een groot aantal

particuliere ondernemers zich in en om het landschap vestigden.

Atjeh werd daardoor mede opgenomen in de rij der gewesten met

Europeeschen grooten landbouw.

Getah-j/i'iija.

Xa de kaoetsjoek moet hier nog de getah-pertja (Engelsche

schrijfwijze gutta-percha) worden genoemd, eene stof, die in samen-

stelling en eigenschappen veel met kaoetsjoek overeenkomt en er

dan ook wel eens mee wordt verward. Het product is niet belangrijk

voor den handel, doch, mede doordat het een bijzonder slechte geleider

is voor warmte en electriciteit, onmisbaar voor enkele speciale arti-

kelen, zooals omkleedsel voor telegraafkabels, voor gehoorbuizen,

kunstgebitten en matrijzen voor galvano-plastiek.

De stof bestaat uit het melksap van verschillende boomen, in
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hoofdzaak van do Palaquium oblongifolium, (Mal. Balam doerian),

die op Sumatra en omgelegen eilanden voorkomt. Een der namen

van Sumatra is Poelau Pertja.

Toen tengevolge van de groote vraag naar getah pertja voor de

zich ontwikkelende telegraafkabelindustrie de prijzen sterk begonnen

te stijgen, werd een ware roofbouw op de boomen gepleegd. Daar

op die wijze de boom uitgeroeid zou worden, besloten verschillende

Gouvernementen zelf de cultuur van dit onmisbare artikel ter

hand te nemen. Zoo ontstond ook de Gouvernementsgetah-pertja-

onderneming te Tjipetir in de Preanger Regentschappen. Op Su-

matra wordt nog wat getah-pertja als boschproduct verzameld, het

meest in Palembang, vanwaar in 1913 nog 39 625 K.G. werd

uitgevoerd. Gedroogde getah-bladeren worden ook wel verzameld

en naar Singapoera gebracht, waar eene fabriek er de getah-pertja

aan onttrekt. Voor de oprichting van eene getah-pertjafabriek door

het Rijk is bij suppletoire begrooting 1916 een bedrag van ƒ273 000

aangevraagd, doch deze post werd verworpen.

Thee.

De jongste grootcultuur op Sumatra is die van de thee. In 1911

werd de thee-onderneming jNagahoeta met eene schitterende instal-

latie aangelegd en in Februari 1914 werd de eerste bezending thee

van Sumatra' s Oostkust naar Engeland gezonden en daar, wat

smaak en prijs betreft, goed ontvangen. In het geheel verzond Na-

gahoeta in 1914 ruim 200 000 K.G. thee. De eenige onderneming

op Sumatra's Westkust, Tanang Tcdoe, aan den nieuwen weg van

Loeboek Sikaping naar Taloe, bracht in 1914 ook de eerste thee

in den handel in het gewest, doch exporteerde nog niet. Op de

Oostkust waren einde 1915 al 17 ondernemingen, met eene be-

plante oppervlakte van ruim 7500 acres en 22 millioen boomen.

Van deze ondernemingen waren er 4 produceerend. De meeste

theelanden werken met Engelsch geld. Waarschijnlijk zullen ook

ondernemingen in Palembang en Bengkoelen thee gaan planten als

bijproduct.

De theelanden ter Oostkust liggen op één na in Si Baloengoen.

Die eene onderneming is Haboko in Boven-Asahan, waar wel meer-
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dere /uilen volgen. Ook in Boven-Padang en Bedagai zal spoedig

em theeland bestaan. De Mendaris Rubber and Produce Estates

Ltd. bezit de onderneming Laat Tador, waar tapiocca (maniokwortel,

Ifanihot atilissima) werd gekweekt. Daar het tapiocoameel hier

niet nier voordeel ken worden geprodnoeerd, zal men overgaan tot

de theecultuur.

Tanang Taloe is geheel Nederlandsch. Op Sumatra's Westkust

is ook nog een erfpachtsperceel op de Sagoe voor theecultuur uit-

en en zijn andere perceelen voor hetzelfde doel gevraagd.

Over de geschiktheid van grond en klimaat en de kans van slagen

der jonge cultuur wordt gunstig geoordeeld door deskundigen. Om
Tanang Taloe is eene zone gereserveerd, waarin gedurende tien

jaren geen erfpacht mag worden uitgegeven en geene theeonderne-

ming zich mag vestigen. Eerst werd hier met Soendaneesche thee-

pluksters gewerkt; nu komt er echter voldoende werkpersoneel van

de Westkust zelve. De Inlandsche bevolking begint belang te stellen

in de theecultuur; enkele hoofden en landbouwers hebben al kleine

tuintjes aangelegd. Van sommige zijden ontmoet de bevolkings-

theecultuur, zooals die zich in de Preanger Regentschappen heeft

ontwikkeld, ernstige bedenking. Men vreest, dat men ten slotte een

verworden product zou krijgen.

Oliepalmen.

De steeds stijgende behoefte op de wereld aan oliën en vetten

deed op de Oostkust ook de cultuur van de Elaeis Guinensis, de

Afrikaansche oli&palm, ingang vinden, meestal weer met tusschen-

planting van Robusta of Liberia. Uit het vruchtvleesch wordt een

oranjekleurig vet afgescheiden, dat eene belangrijke grondstof vormt

voor de fabricage van zeep en stearine-kaarsen. Van het uitgeperste

vruchtvleesch worden veevoederkoeken gemaakt. Voornamelijk Bel-

gisch kapitaal is in de cultuur van dit gewas belegd. Einde 1914

hielden zich reeds 12 maatschappijen met 15 ondernemingen bezig

met de aankweeking van deze palmen, die op vijfjarigen leeftijd

gaan produceeren. Op genoemd tijdstip waren 8500 acres met

oliepalmen beplant, voornamelijk op lage gronden in Asahan en

Tamiang.
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§ 44. Werldiedenbevolking

.

Nu wij in de voorafgaande bladzijden hebben gezien, hoe eene

grondige herschepping van het Noordelijke deel van Sumatra's

Oostkust heeft plaats gegrepen door de groote cultures (en de pe-

troleum , zie volgende §) moet nog iets worden gezegd over de

daarmede gepaard gaande volksverhuizing.

In het begin moesten wel wat wilde toestanden ontstaan. Eene

plots ontstane maatschappij van meestal jonge mannen, van ver-

schillende nationaliteit, van een getal van 200 000 werklieden, uit

verschillende deelen van Zuid-Oost Azië samengevloeid, kan niet

denzelfden stempel vertoonen als eene langzaam en op natuurlijke

wijze gegroeide samenleving. Doch ook tijdens de ergste groeikoortsen

van het land hebben Bestuur en groote ondernemers zich beijverd

de snelle ontwikkeling met sociale maatregelen bij te blijven. En

er komt verandering. Deli wordt rustig, gezeten.

Onevenredig heid tusschen aantallen mannen en vrouwen.

Hoe onevenwichtig zulk eene jonge maatschappij nog is, wordt niet

onaardig geïllustreerd door de verhouding van de aantallen mannen

en vrouwen van elke natie. Een land met te weinig vrouwen is

voor geen van beide seksen goed en verkeert voor duurzame zedelijke

en maatschappelijke ontwikkeling in ongunstige omstandigheden.

Aangaande de bevolking der Indische gewesten zullen wij nog

eenige jaren ons met zeer ruwe schattingen moeten behelpen en

ons slechts een gebrekkig beeld kunnen vormen van de structuur

der Indische maatschappij. Voor de Oostkust van Sumatra ontleenen

wij voor uit. 1913 de volgende cijfers aan het Verslag van de Han-

delsvereeniging te Medan over 1913: ')
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Bij Europeanen.

Men dei alzoo, dat op 100 vrouwen 275 mannen voorkomen. En
daar deze wanverhouding uitaluitend op de volwassenen moet druk-

ken, mogen wij veilig aannemen, dat de verhouding voor deze nog

ongunstiger is. In de oude Indiseh-Iïollandsche stadsbevolkingen vin-

den we her normale verschijnsel: meer vrouwen dan mannen; de

nieuwere streken der grootcultuur wijzen meer mannen aan; voor

heel Java vinden we voor de aantallen vrouwen en mannen als

verhoudingsgetal 100:112; voor de Buitenbezittingen 100:117; een

en ander behoudens het voorbehoud voor de onjuistheden in de cijfers.

Bij Chineezen.

Bij de Chineezen op Sumatra's Oostkust is het verhoudingscijfer

van zooeven 100:1044. De Chineesche vrouwen zijn de echtge-

nu.)ren en dochters der gezeten Chineezen: handelaars, beambten

enz., meest reeds eenige geslachten in Indië gevestigd, de „baba's".

De eigenlijke koeli's, een gansch ander type, ruwer en onbeschaaf-

der, en meestal weer naar China terugkeerend, brengen zelden eene

vrouw mee; de landverhuizing van vrouwen uit China was vroeger

De bevolking der Oostkust.

Ia 1905 is de laatste volkstelling gehouden. Sindsdien is wel zooveel mo-
gelijk aanteekening gehouden van den loop der bevolking, echter geschiedt

dat niet zoo nauwkeurig, dut de cijfers tlians nog absoluut zuiver mogen
heeten. Toch zijn ze voldoende betrouwbaar, om eenigszins een vergelijking

te kunnen maken tusschen genoemd jaar en bet afgeloopen jaar 1915.

Voor Medan zien we in dien termijn van tien jaar een toename van 14250
tot 36280, waarvan 1970 Europeanen (iul905 954), 17300 Inlanders (3191),

13653 Chineezen (6397), 180 Arabieren (43), 3180 andere vreemde Oosterlin-

gen (3665). Alleen het laatste cijfer toont achteruitgang, zooals men ziet.

Het aantal inwoners van Tandjoeng Poera daalde van 3612 tot 2765,

Tandjoeng Balai steeg van 3790 tot 5497, Pematang Siantar telt thans 3735

inwoners, Bengkalis werd in 1905 opgegeven als te tellen 7290 zielen, thans

820. Het vermoeden is gewettigd, dat in 1905 niet de opgave is gegeven

van de plaats, doch van het geheele gebied Bengkalis.

In de afdeeling Deli en Serdang wonen volgens de laatste opgave 3109

Europeanen, 69125 Chineezen, 284 Arabieren, 8844 andere vr. Oosterlingen

en 187291 Inlanders.

In Langkat zijn deze cijfers resp. 866, 24098, 16, 3242 en 110593.

In Asahan: 736, 13694, 9796 en 128183. In Simeloengoen en de Karolanden

345, 1836, 0. 409 en 153599. In Bengkalis: 71, 19350, 13, 68 en 100625.

Totaal ter Oostkust: 5127 Europeanen, 131103 Chineezen, 322 Arabieren,

13359 andere vreemde Oosterlingen en 680291 Inlanders.
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door de wet en is thans nog door de zeden verboden, zoodat zuiver

Chineesche vrouwen alleen door eene achterdeur Indië binnenkomen

en er dan ook schaarsch zijn.

Zetten wij naast de Oostkust eens Riau, een gewest, waar naar

verhouding der bevolking het Chincezenelement bijna even sterk is

als op de Oostkust, doch waar wij de Chineezen reeds leerden ken-

nen als eene langer gevestigde, landbouwdnjvende bevolking, dan

vinden we: 19 725 m. en 3393 vr., verhouding 100:581. Relatief

dus al bijna 2 maal zooveel vrouwen als op de Oostkust.

Java, het land zonder Chineesche koeli's, geeft de verhouding

100:115.

Bangka en de Westerafdeeling van Borneo, de beide andere

echte Chineezengewesten, geven de verhouding resp. 100 : 275 en

100:156.

Andere vreemde Oosterlingen.

Van alle „andere vreemde Oosterlingen" in geheel Indië wonen

er meer dan 2
/ 3

in Sumatra's Oostkust alleen; de verhouding der

aantallen vrouwen en mannen is hier als 100 : 318. Zij zijn Britsch-

Indiërs van allerlei rassen, gedeeltelijk koeli's, terwijl de imposante

Sikhs en Bengaleezen veel als bewakers en oppassers dienst doen.

Uit hun land schijnen nog wel vrouwen mee te komen.

Inlanders.

En ten slotte de Inlanders. Voor hen is de verhouding 100 vrou-

wen op 118 mannen. Tot hen behooren niet alleen de inboorlingen

des lands, maar ook de van elders uit Ned. Indië gekomen werk-

lieden. Die inkomelingen zullen ongeveer 115 000 zielen sterk zijn,

w. o. 35 000 Javaansche vrouwen. Deze hebben veelal levensgezellen

van andere nationaliteit. In 1914 kwamen 8500 Javaansche man-

nen en 5850 Javaansche vrouwen het Cultuurgebied binnen, terwijl

1250 mannen en 740 vrouwen dit verlieten. Onder beide getallen

zijn zoowel de contract-koeli's als de vrije werklieden begrepen.

De contract-kocli's, die hun tijd hebben uitgediend, gaan meer en

meer nieuwe verbintenissen aan, of blijven als vrije koeli's in het

land. De reputatie van Deli wordt op Java beter. De opvattingen van

de werkgevers over hun koeli's wijzigen zich mede. Meer en meer

gaan zij inzien, dat de aanwezigheid van een gezeten, tevreden
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>ran«l van vaste, lamlbouwendo Inlanders, waaruit een voldoend

aantal vrije arbeiders ts te betrekken, voor beide partijen het beste

is. Beider belangen zijn nog zeer moeielijk tot overeenstemming te

brengen es veel strijd, scherpe conflicten, onverstand en onkunde

geven aan de koelikwestie aog een eenigszins pijnlijk karakter. Het

is nu nog niet mogelijk, maar het ware te wenschen, dat spoedig

het heele toestel van werving en contracten kon worden gemist.

Arh idsinspectie.

De staat houdt nauwlettend toezicht op de werving en op de

behandeling der werklieden. De arbeidsinspectie en het toezicht op

de koeli werving zijn een deel der taak van het Departement van

Justitie. Bepalingen ter regeling van de onderlinge rechten en ver-

plichtingen der werkgevers en der van elders afkomstige arbeiders,

z.g.n. koeli-ordonnanties, zijn voor de verschillende deelen der Bui-

tenbezittingen uitgevaardigd. Voor de drie groote havens van Java

zijn wervingscommissarissen aangesteld. Adjunct-Inspecteurs van de

arbeidsinspectie zijn werkzaam te Medan, Loeboek Pakam, Tebing

Tinggi, Bindjai en Tandjoeng Balai.

Ziekenzorg.

Wat van de zijde der groote ondernemers voor ziekenzorg en

hygiëne wordt gedaan, vindt nergens ter wereld zijne wedergade.

De Deli-maatschappij alleen heeft 4 geneesheeren in dienst. In het

geheele Cultuurgebied zijn 30 artsen en 20 moderne ziekenhuizen.

De behandeling wordt in die ziekenhuizen gecentralizeerd, doch is

voor eiken zieke individueel. Geschoolde Inlanders doen dienst als

verplegers en helpers. Polyklinieken worden op verschillende punten

gehouden. De sterftecijfers zijn dan ook in den loop der jaren veel

lager geworden. Ook de verpleging van Europeesche zieken in Deli

heeft in wijden kring een welverdienden roep.

Te Medan is een pathologisch laboratorium opgericht, dat onder-

zoekingen instelt over infectie-ziekten, zooals bacillaire dysenterie

en de van Java ingevoerde wormziekte.

Ook op hygiënisch gebied wordt veel gedaan. Voor doelmatige

en gezonde koeliwoningen, fermenteerschuren en koelikampoengs

wordt gezorgd. Op de woonwijze der Chineezen, die bij 30 a 40

mannen in ééne woning huizen, wordt toezicht gehouden. Voor goed
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drinkwater draagt men veel zorg. Medan en andere, zelfs kleine,

plaatsen hebben of krijgen eene drinkwaterleiding.

Het leprozen-asyl te Poelau Si Tjanang is eind 1914 geopend

onder leiding van het Leger des Heils. De kosten worden gedragen

door de twee groote plantersvereenigingen en den Majoor-Chinees.

In de inrichting waren uit. 1915 reeds 277 lepralijders opgenomen.

Aantallen contractanten en vrije arbeiders.

Wij geven hierachter eenige cijfers, ontleend aan het Koloniaal Ver-

slag van 1914—1915. Wij zien daaruit, dat het aantal hier opge-

geven werklieden in de cultures 1 70 000 bedroeg , w. o. 92 000

Javanen en 58 000 Chineezen. Het geheele getal koeli's in het ge-

west beliep uit. 1914 meer dan 200 000. Op tien contract-koeli's

komt nog maar één vrije koeli voor; in de tabak 1 op de 18; in de

rubber 1 op de 7. In de tabak vindt men meest Chineezen, in de

rubber meest Javanen. Dat onder de Bataks 100 maal zooveel vrije

als contract-koeli's voorkomen, en onder de Maleiers 2 maal zooveel,

is zeer begrijpelijk. Opmerkelijk is, dat men onder de Bandjaree-

zen 10 maal zooveel vrije als contract-koeli's vindt. Zij zijn veelal

timmerlieden en gaan ook veel als vrije koeli's rubber tappen. Op-

merkelijk is ook, dat er in de tabak meer vrouwelijke dan manne-

lijke Javaansche contractanten zijn.

Decentralisatie. Cultuurgebied van Sumatra ,

s Oostkust.

De geheel bijzondere toestand, waarin het Noordelijk deel van

Sumatra's Oostkust door de groote cultures is komen te verkeeren,

gaf aanleiding tot de instelling in 1909 van het „Cultuurgebied der

Oostkust van Sumatra" als gebied van Plaatselijk zelfbestuur, om-

vattende de afdeelingen Langkat, Deli en Serdang en Asahan. Van

den plaatselijken raad is de Gouverneur voorzitter; de meerderheid

der 25 leden moet uit ambtenaren bestaan; de 12 plaatsen voor niet-

ambtenaren zijn ingenomen door 8 Europeesche niet-ambtelijke leden

en de sultans van Langkat, Deli, Serdang en Asahan. Deze raad houdt

zich voornamelijk bezig met de zaken van de wegen en wat daarbij

behoort. Hij streeft naar de vervollediging van de uitrusting van zijn

gebied, in overeenstemming met de snelle economische ontwikkeling.

In samenwerking met de Regeering zijn veelomvattende verkeers-

plannen hangende.
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§ 45. Delfstoffen.

In zake mijnwezen staat Sumatra aan de spits van alle eilanden

in ons Indië. In de opbrengst aan steenkolen, goud en zilver komt

het vooraan ; in petroleum kort na Borneo. Naast deze zijn ijzer,

kwikzilver, lood en tin op Sumatra gevonden. Het is echter zulk

een lange weg van het constateeren, dat zekere delfstof aanwezig

is, tot de exploitatie daarvan, dat wij ons zullen beperken tot

eenige mededeelingen omtrent de belangrijkste ontginningen. Heel

wat concessies voor petroleum, steenkolen en edele metalen zijn

zonder gevolg gebleven.

Bepalingen op ontginning.

Volgens de thans vigeerende mijnwet van 1899, in werking ge-

treden op 1 Mei 1907 en gewijzigd in 1910, en de mijnordonnantie

van 1906, gewijzigd in 1912, is de bezitter van den grond geen

eigenaar der daarin gevonden delfstoffen. Onder bepaalde voorwaar-

pen en aan bepaalde personen of lichamen van Nederlandsch ka-

rakter kan het recht van exploratie worden verleend tegen een

cijns van 2*/
2

cent per jaar en per H.A. voor een terrein van

hoogstens 10 000 H.A. De houder van eene vergunning voor explo-

ratie, die eene nuttige delfstof vindt, kan dan — onder de

noodige voorwaarden — eene concessie voor exploitatie krijgen

tegen betaling van 25 cent per jaar en per H.A. en eene cijns van

4°/ der bruto-opbrengst , welke bij verlies tot l°/ kan worden

verminderd. De regeering behoudt zich het recht voor streken te

sluiten voor exploratie, zelf te exploreeren en te exploiteeren en

voor elk geval afzonderlijke regelen en voorwaarden vast te stellen.

Van dit recht wordt in de laatste jaren veel gebruik gemaakt en

de Regeering heeft voor haar dienst van het Mijnwezen een gan-

senen staf van mijningenieurs
,
geologen , topografen , teekenaars,

opzieners en boormeesters in dienst.

Op Sumatra zijn volgens deze regeling groote stukken van het

eiland niet opengesteld voor den particulieren mijnbouw, of gere-

serveerd voor opsporingen en ontginningen van Gouvernementswege,

zooals bijna geheel Bengkoelen, een groot aangrenzend stuk van

Palembang, geheel Djambi, stukken van Sumatra's Oostkust, aan-

grenzende doelen van Sumatra's "Westkust, een deel van Noord-

18
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Tapanoeli, het grootste deel van Atjeh en de Westelijke eilandenrij.

rnements-reserves in Djarnbi.

De belangrijkste reserve, die hei Gouvernement zich voorbehield,

i> die van het groote petroleumveld in Djarnbi, ingesloten door de

Tembesi, de Batang Bari, de hoofdplaats en de grens met Palem-

bang. In 1890 bleek, dal de voortzetting van het Palembangsche

oliehoudende jong-tertiair in Djarnbi eveneens rijk aan aardolie was.

De Gouvernementsgeoloog Dr. Tobler ontdekte belangrijke oliebed-

dingen. Teen na afloop der expeditie tegen Sultan Taha (1901—
1907) Beneden-Djambi voor den mijnbouw werd opengesteld, kwa-

men er meer dan 2000 concessie-aanvragen voor deze terreinen

binnen. De Regeering sloot daarop eenvoudig het gebied voor par-

ticulieren mijnbouw. In 1915 scheen de zaak eene beslissing tege-

moet te gaan. De Regeering had verschillende inschrijvingen ont-

vangen voor de concessie van de terreinen en twee wetsontwerpen

ingediend voor den afstand van de terreinen Djarnbi I, groot 336 000

H.A. (gelijk aan de provincie Friesland) aan de Bataafsche (zie

beneden), en Djarnbi II, groot 220 000 H.A. (gelijk aan de pro-

vincie Limburg), aan de Petroleum-maatschappij Zuid-Perlak (zie

beneden).

De Tweede Kamer nam eene motie aan, die tot intrekking der

ontwerpen leidde, en zoo weet men thans nog niet, wat het zijn

zal : staats-exploitatie of particuliere exploitatie met een groot winst-

aandeel voor den Staat, of misschien staats-exploitatie van het ruwe

product, met eene overeenkomst met particulieren omtrent de be-

reiding en verkoop der destillaten.

Petroleum-ontginningen.

De petroleum-ontginning is wel de jongste, maar tevens de be-

langrijkste tak van den mijnbouw in Ned. Indië.

In 1863 werden de eerste petroleumvindplaatsen op Java aange-

wezen; in 1887 begon de „Dordtsche" daar pas te werken en in

1889 te verkoopen. Op Sumatra werd in 1883 de eerste concessie

voor petroleum-ontginning in Langkat uitgegeven en in 1889 een

weinig olie verkocht.

I >p verschillende terreinen buiten de thans ontgonnene komt op
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Sumatra petroleum voor: op de Noordkust van Atjeh, op Sumatra's

Westkust, op Nias, in Bengkoelen, Indragiri en Djambi.

Tot de groote vlucht, die de petroleum-winning in Ned. Indië

nam, hebben twee omstandigheden krachtig medegewerkt: de sterke

concentratie en centralisatie van het bedrijf en de waarde, die de

vroeger onverkoopbare licht ontvlambare oliesoorten kregen (ben-

zine, autoline), door de toepassing van benzine-motoren op auto's,

vaartuigen, motorfietsen, vliegmachines enz. En juist de Sumatra-

aardolie bevat zeer veel benzine. Met de olie komen uit de bronnen

gewoonlijk aardgassen mee; uit deze gassen wordt in Atjeh en

Langkat veel lichte benzine bereid. In 1901 werd de eerste benzine

in tankschepen naar Europa vervoerd. De Koninklijke Maatschappij

tot Exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch Indië bezit

aan den Nieuwen Waterweg bij Rotterdam een terrein met raffina-

derij voor de verdere splitsing van dit product.

Bij de destillatie van de ruwe olie verkrijgt men een aantal ver-

schillende producten, waarvan voor Sumatra van belang zijn : benzine,

kerosine of lichtolie , Dieselolie voor Dieselmotoren, paraffine en

smeeroliën. Nadat de benzine en de kerosine afgedestilleerd zijn, blijft

in de ketels residu (vloeibare brandstof, liquid fuel) over; ook kan

de ruwe aardolie zelve dikwijls als brandstof dienen. Het residu

wordt in de raffinaderijen zelve en op vele Indische stoomschepen

als brandstof gebruikt ; een deel wordt ook wel in tankschepen

uitgevoerd.

Kaarsen worden op Sumatra niet meer bereid uit den afval van

de olie. De kaarsenfabriek te Pangkalan Brandan is in 1913 stop-

gezet; de fabricage der kaarsen geschiedt nu alleen te Balik Papan

op het groote Borneosche olieterrein.

Ontwikkeling en concentratie van het bedrijf.

In 1890 werd opgericht de Koninklijke Maatschappij tot Exploi-

tatie van petroleumbronnen in Nederlandsch Indie\ met een kapitaal

van f 1 300 000. Zij nam het bedrijf over van de in 1883 door

den Sultan van Langkat uitgegeven concessie Telaga Said en richtte

te Pangkalan Brandan aan de Babalan-rivier, 12 K.M. van de con-

cessie gelegen, eene raffinaderij op, die in 1892 in bedrijf kwam.
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In L898 kwam daar eene tweede kleine raffinaderij bij voor de

inmiddels verkregen concessie Boekit Mas aan de Besitang-rivier

bij Etantau Pandjang. Toen kwam de groots tegenslag: de oliebron,

die tot de voltooiing der raffinaderij gesloten was gehouden, bleek

opeens veel minder ruwe olie te produceeren. In 1898 verkocht de

Koninklijke 5 478 000 kisten petroleum, in 1899 slechts 1820 000

lasten; in 1900 1347 000 kisten. Deze tegenslag prikkelde tot

nieuwe uitingen van energie. De „Koninklijke" voerde Russische

en andere rnwe petroleum in om tenminste de raffinaderijen pro-

ductief te maken. In 1900 begon zij boringen in Peureula*, die

hel volgende jaar met succes werden bekroond.

In Zuid-Sumatra waren in Palembang inmiddels ook petroleum-

winningen ontstaan (zie beneden) en de Koninklijke verkreeg con-

oessies nabij de raffinaderij der Petroleum-Maatschappij Sumatra-

Palembang (beursterm: Sumpal) te Bajoeng Lintjir in de Koeboe-

Btreken. Met deze Sumpal sloot de Koninklijke in 1902 eene eerste

overeenkomst, waarbij zij die raffinaderij huurde en de exploitatie

van de terreinen der Sumpal op zich nam.

Hiermee was de aaneensluiting der Ned. Indische olie-producenten

ingeleid. Ook de Russische Société Caspienne sloot zich bij de Indische

maatschappijen aan en gezamenlijk richtte men in 1903 „The Asiatic

Petroleum Co. Ltd." te Londen op, die uitsluitend belast werd met

den verkoop in Azië van de olie der drie verbondenen. (Shell,

Koninklijke en Soc. Caspienne). De samenwerking ging steeds verder

in dien zin, dat de petroleum-maatschappijen wel bleven bestaan,

doch verschillende overeenkomsten aangingen met de Koninklijke

tot concentreering van het bedrijf.

In 1904 sloot de Petroleum-Maatschappij Moeara Enim eene

overeenkomst met de Koninklijke, waarbij zij hare concessies en

vergunningen en hare raffinaderij te Moeara Pladjoe, iets beneden

Palembang, aan de Koninklijke overdroeg. Twee jaar later nam

de Koninklijke het werk en de raffinaderij te Bagoes Koening, in

de buurt van Pladjoe, over van de Petroleum-Maatschappij Moesi

I /ir. In 1907 sloot zij eene tweede overeenkomst met de Sumpal,

waarbij deze hare raffinaderij te Bajoeng Lintjir en verdere bezit-

tingen in vollen eigendom aan de Koninklijke afstond. Deze raffi-
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naderij werd toen afgebroken en overgebracht naar Japan, terwijl

het bedrijf werd geconcentreerd te Pladjoe.

Hetzelfde jaar 1907 zag de samensmelting tot stand komen van

de twee groote olie-maatschappijen, die elkaar op Oost-Borneo als

concurrenten hadden leeren kennen, n.1. van de Koninklijke en de

Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelsmaatschappij te Am-
sterdam, de Nederlandsche branche van de machtige Shell Trans-

port and Trading Company Ltd. te Londen.

Tezamen richtten zij nu voor Ned.-Indië twee nieuwe bedrijfs-

maatschappijen op, n.1. de Bataafsche Petroleum Maatschappij te

's Gravenhage en de Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. te Londen,

met kapitalen resp. van 80 millioen gulden en 4 millioen pond

sterling. Beide maatschappijen namen in de nieuwe dochter-maat-

schappijen deel, resp. voor 60 °/ en 40°/
o . De Koninklijke nam

'/
4
van de aandeelen der Shell over en kreeg zitting in de besturen

der nieuwe maatschappijen. De Bataafsche zou zich alleen bezig

houden met het winnen en bereiden van de producten in Ned.-

Indië ; de Anglo-Saxon met het vervoer en de distributie der be-

reide producten in de halve wereld, die het arbeidsterrein der

combinatie uitmaakt, terwijl de Asiatic met den verkoop der pro-

ducten in Oost-Azië belast bleef. Koninklijke en Shell werden nu

slechts controleerende „holding-conipanies", die haar werkzaamheden

steeds over nieuwe landstreken uitbreidden.

Voor de ontginningen op Sumatra hebben wij dus voortaan slechts

te maken met de „Bataafsche".

In 1910 nam de Bataafsche van de Maatschappij tot Mijn-, Bosch-

en Landboiuv-exploitatie, gevestigd te Tandjoeng Poera, over de

raffinaderij te Rantau Pandjang in Langkat en de installaties te

Bengkalis, op Poelau Sembilan (Aroebaai) en op Java, en sloot met

haar eene overeenkomst tot verwerking der ruwe olie van hare

concessie Boeloe Telang (in 1913: 113.366 ton). Deze raffinaderij

werd in 1912 gesloten en sedert gesloopt, waarna de ruwe olie door

eene pijpleiding naar de groote raffinaderij te Pangkalan Brandan

werd geleid. Op Java had in 1911 de samensmelting plaats der

bedrijven van de Bataafsche en de Dordtsche Petrolrum Maatschappij,
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in verband waarmede het kapitaal der Bataafsche tot /' 1 40 millioen

werd vergroot.

Volgens die overeenkomst zou de Dordtsche blijven exploiteeren

op .lava en als verkoopster optreden van alle producten der Ko-

uinklijke-Shell-oombinatie op Java.

In 1915 is de Standard Oil Company, de groote concurrente der

Koninklijke, begonnen met op Noord-Sumatra petroleum te ver-

koopen.

vordige .<t<t))<l van het bedrijf.

Welk een omvangrijk bedrijf de petroleum-ontginning in Ned.-

[ndië geworden is, moge blijken uit de volgende cijfers voor einde

1913:

De Bataafsche had in dienst 859 Europeesche employé'a; 23 270

Javaansche en Chineesche koeli's; zij bezat 754 woningen voor

Europeanen, 360 groote gebouwen voor woningen van werklieden-

gezinnen en 260 voor ongehuwde werklieden; 13 hospitalen, waar-

aan 13 geneesheeren werkten; 19 sociëteiten; 17 tennisbanen; 4

kegelbanen; 7 voetbalterreinen; 13 bioscopen; 1562 K.M. pijp-

leiding; 1 millioen M 3 opslagruimte voor ruwe en afgewerkte oliën;

16 verwerkingsfabrieken; 6 fabrieken voor verpakte producten; 2

voor het maken van emballage; 234 destilleerketels ; 132 vastelands-

stoomketels; 480 verplaatsbare stoomketels; 130 steamlaunches en

190 tankspoorwagens.

Van de totale productie der Bataafsche in 1913 kwam 24,8 °/

van de administratie Pangkalan Brandan, 17,3°/ van Pladjoe (dus

42,1 °/ van Sumatra); 45,4 °/ van Oost-Borneo en 12,2 °/ van

Oost- en Midden-Java.

Op Sumatra zijn nu raffinaderijen te Pangkalan Brandan, te Pla-

djoe en Bagoes Koening; fabrieken voor blikken te Pangkalan

e (die 10 000 blikken daags maakt), en te Pladjoe; fabrieken

voor kisten op dezelfde plaatsen; eene afscheepinstallatie te Pang-

kalan Soesoe, waar sedert 1913 de geheele afscheep van de Noord-

Sumatra-olie geschiedt en waarheen de olie-producten door eene

buisleiding van de raffinaderij worden geleid.

Pangkalan Brandan verwerkt ook nog ruwe petroleum uit Perzië
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van de Anglo-Persian Petroleum Company; in 1913 was dit 44.930

ton ruwe petroleum, in 1914 19.165 ton. Deze maatschappij heeft

wel eene raffinaderij te Suez, doch kan daar niet hare geheele

productie verwerken.

In 1913 leverde Palembang 256.823 ton ruwe petroleum; Atjeh

en O. 184.000 ton; de Oostkust van Sumatra 121.378 ton; de

producties zijn afnemend. Pangkalan Brandan en Pladjoe leverden

i-esp. 162.065 en 115.876 K.G.-ton lichtolie; 101.121 en 74.367 ton

benzine en 33.200 ton en 31.408 ton vloeibare brandstof.

De olie van Peureula*, door eene buisleiding van 120 K.M. lengte

naar Pangkalan Brandan gevoerd, is meest afkomstig van de Perlak

Petroleum-Maatschappij (concessie 1901); de Petroleum-Maatschappij

Zuid-Perlak (concessie 1910) en het eigen terrein der Bataafsche te

Peudawa Rajeu (concessies 1905 en 1906) leveren nog weinig. (In

1915 Perlak 114,044 ton, Zuid-Perlak 11.463 ton). In Langkat

komt de meeste olie van de concessie Boeloe Telang; de oudste

concessie Telaga Said geeft weinig meer. In Palembang verwerkt

de Bataafsche (behalve de olie harer eigen concessies) die van de

reeds genoemde maatschappiien Moeara Enim (opgericht 1897), Su-

matra -Palembang (1897) en Moesi-Ilir (1901). In dit gewest arbeidt

ook de in 1912 opgerichte Nederlandsche Koloniale Petroleum Maat-

schappij, die eenige proefboringen met succes zag bekroond.

De Bataafsche heeft nog verschillende olie-vindplaatsen in reserve.

Onze koloniën nemen de vijfde plaats in onder de petroleum

produceerende landen der aarde. De volgorde is: Vereenigde Staten

van Noord-Amerika, Rusland, Mexico, Roemenië, Ned.-Indië.

In ons Indië heeft de petroleum met groote snelheid de oude

primitieve verlichtingsmiddelen verdrongen. Tot in de meest afge-

legen kampoengs kan men petroleum koopen. Niet onaardig is het

na te gaan, welk een eigenaardig karakter de détail-verkoop er

heeft aangenomen. Meestal dienen flesschen van verschillenden in-

houd tot maat ; eene afzonderlijke pasar-rekenkunde is daaruit

ontstaan.

De petroleumblikken in de wildernis.

Een groote rol spelen — vooral in de streken, die eerst nu

worden opengelegd — de petroleumblikken. De olie wordt afge-
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een houten kist. De Mikken zijn bijzonder jiractisch en handig om

tot vervoer te dienen in de wildernis, en ook zijn zij overal

verkrijgbaar. Bij expeditie'» en andere tochten in het binnen-

land zijn zij bepaald onmisbaar voor de koeli's, die de bagage

ipikóelen".

Ook allerlei voorwerpen van huiselijk gebruik worden van het

blik gemaakt, zelfs dienen zij wél tot dakbedekking. In een pri-

mitief land vormen die blikken een onwaardeerbaar materiaal.

Stet nhóU >i.

De mijnen van Sawah Loento leveren 5
/ 7

der steenkolen-productie

van Ned.-Indië ; de rest komt hoofdzakelijk van Borneo, n.1. van

Poeloe Laoet (nu ook Gouvernementsontginning) en nog wat van

de Mahakam- en Bari toe-rivieren. Bij Moeara Enim wordt wat

bruinkool door Inlanders gedolven. Van die Palembangsche kolen

werd in 1913 ter hoofdplaats Palembang + 1145 ton verkocht

tegen ƒ5 a ƒ 6 per ton. In het stroomgebied der Lematang komen

goede steenkolen voor, die door de exploitatie-maatschappij „Lema-

i<in(f zullen worden ontgonnen. Zes steenkool-concessies van te-

zamen 3200 H.A. groot zijn in die buurt uitgegeven. Ook elders

op Sumatra, ter West- en Oostkust, in Tapanoeli, Bengkoelen, de

Lampoengs en Indragiri komen kolen voor, voor welker ontginning

concessies zijn gevraagd.

Xed.-Indië produceert nu al meer dan 2
/3

van de eigen behoefte

aan steenkolen ; de rest komt uit Australië, Engelsch Indië en Japan.

De Sumatra-kolen zijn niet, zooals de Europeesche, gevormd in het

geologische tijdvak, dat aan de kolen zijn naam dankt, doch zij zijn

veel jonger, uit den tertiairen tijd (mioceen), en zouden naar Euro-

peesche opvattingen bruinkolen heeten. Niettemin zijn zij goed

bruikbaar. De Oembilin-kolen zijn voor de ketels der stoomschepen

geschikt, zij het ook, dat de roosters er voor ingericht moeten zijn.

Maar bovendien gaat het bij de kolen-exploitatie den weg op om

van de daartoe geëigende kolen door destilleeren de veredelde pro-

ducten als vloeibare brandstof te bereiden en zoo zullen ook de

jonge Indische kolen wellicht meer voor exploitatie in aanmerking
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komen, daar zij buitengewoon rijk zijn aan vluchtige koolwater-

stoffen en teer.

Ontginning der Oembilin-kolen.

De eerste Gouvernements-kolenontginning, aangevangen in 1846

aan de Riam-rivier in Martapoera, in 1848 verlegd naar de Oranje

Nassau-mijn bij Pengaron (Z. en O. afd. van Borneo) en tot 1884

voortgezet, was niet winstgevend en daardoor kwam men ook niet

gauw tot de exploitatie der Oembilin-kolen. Deze werden in 1868

door De Greve ontdekt (zie slot §9) en in 1875 door den mijninge-

nieur Dr. R. D. M. Verbeek geologisch onderzocht en in kaart ge-

bracht. De Regeering toonde echter niet veel lust om tot ontgin-

ning over te gaan. Men wist, dat de kolen daar lagen, en vond,

dat zij er goed lagen. Het transport leek te kostbaar. Eerst in

1887 werd besloten tot den spoorwegaanleg van de kolenvelden

naar de Brandewijnsbaai, herdoopt tot Koninginnebaai, waar de

Emiiiahaven werd aangelegd op 4 K.M. van Padang. Deze spoor-

aanleg vormde een onverbreekbaar geheel met de kolenontginning

en tot den huidigen dag staan de dienst der kolenontginning en

die der Sumatra-Staatsspoor onder ééne directie.

In 1892 begon de eigenlijke steenkolen-exploitatie. Jaren lang

gaf ' deze, van commercieel standpunt bezien, geene of slechts eene

kleine winst. Gaandeweg werd dit evenwel beter; de productie

neemt vrij snel toe. Sedert 1912 werd de boekhouding geheel op

commercieele basis opgezet; alle uitgaven worden daarin opge-

nomen, o. a. ook die voor pensioenen van het personeel, en zoo

bleek in de laatste jaren de winst rond 10°/
o
van het kapitaal te

bedragen. Over 1913 bedroeg de netto winst 3 3

/ 4
ton.

Productie.

In 1914 bedroeg de productie 443 165 ton, ter waarde van 4

millioen gulden; in 1915 was de opbrengst 453 177 ton. Per dag

werd gemiddeld meer dan 1 200 ton met den spoorweg afgevoerd,

hoewel deze eigenlijk maar op een afvoer van 1000 ton daags is

berekend.

Het kolenveld is ± 6000 H.A. groot. De afbouw werd begonnen

met het Soengai Doerian-xiM, dat volgens Verbeek 93 millioen ton

kolen bevat, terwijl de inhoud van het geheele bekken op 200
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millioen too wordt geschat. De bovenste laag is normaal ruim 2

Meter dik ; de middelste, waarvan het Zuidelijke deel der afzetting

nier voor exploitatie in aanmerking komt, als regel 1.80 M. ; de

onderste laag normaal >
s M., plaatselijk tot 12 M. stijgend. De

bovenste twee lagen zijn gemakkelijk te exploiteeren ; de ingangen

tier mijnschachten zijn op den beganen grond, in de hellingen. De

afbouw der dikke onderste laag geeft meer moeielijkheden, vooral

om her gevaar van ontbranding te voorkomen. De opvulling der

ontkoolde ruimten in de mijn geschiedde vroeger met zand, klei en

Bteenen; tegenwoordig wordt het opvullingsmateriaal doormiddel

van water in de mijn gebracht en de ruimte toegeslibd. Het ver-

gruizen van de kool houdt daardoor op en de oorzaak tot het ont-

üi van brand verdwijnt.

u installaties.

ESene groote electrische installatie zorgt voor verlichting en voor

trekkracht der kolenwagentjes. Door een kabelbaan worden de

mijnwagens naar het zeefhuis getransporteerd. Men denkt er over

binnenkort een tweeden ontginningszetel te vestigen in het Noorde-

lijker gelegen Sigaloet-kolenveld.

Aan de Emmahaven.

In lange treinen — op de steile gedeelten van de spoorbaan in

twee treinen gesplitst — worden de kolen in kipwagens naar de

Emmahaven gebracht en in twee groote magazijnen opgeslagen.

Voor het bunkeren van schepen is in 1913 een drijvende kolen-

transporteur in dienst gesteld; voor het bunkeren aan de landzijde

wurden thans twee kolenlaadkranen vervaardigd, die ieder per uur

100 ton kunnen aanvoeren. Yoor de krachtlevering dezer kranen

wordt aan de Padang-rivier door de mijn eene electrische centrale

gebouwd, die ook de stad Padang van stroom zal voorzien. Door

deze en andere verbeteringen zal de Emmahaven binnenkort uit-

-t zijn als weinige havens in het Oosten.

Afzet.

Van de kolen wordt 2

/3
aan particulieren verkocht als bunker-

kolen en voor verkoop te Sabang en te Tandjong Priok; ook te

Belawan Deli is in Februari 1916 een kolenstation voor Oembilin-

kolen in gebruik genomen. De spoorweg zelf gebruikt '/n ;
andere
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diensten, voornamelijk de Gouvernementsstoomschepen, nemen
'/o

en in de laatste jaren is ook de Nederlandsen-Indische Port-

land Cement-fabriek (zie volgende §) eene goede afneemster ge-

worden.

Sawah Loento.

Het vroeger doodstille, kleine dal van Sawah Loento is door de

kolenontginning eene drukke plaats geworden met na Padang de

grootste Europeesche gemeente op de Westkust. Op uit. 1913 waren

aan de mijnen verbonden 87 Europeesche ambtenaren en beambten

(w.o. 4 ingenieurs), bijna 2000 vrije arbeiders, ruim 1400 contrac-

tanten en ruim 3000 dwangarbeiders. Men streeft er meer en meer

naar van de dwangarbeiders af te komen en een personeel van

blijvende vrije arbeiders te doen ontstaan.

Goud en zilver.

Het goudgraven is op Sumatra tegelijk het oudste en het jongste

mijnbouwbedrijf : het oudste, omdat van oudsher door de bevolking

stofgoud werd gewasschen in alluviale en diluviale rivierafzettingen

en zelfs op uiterst primitieve manier eenig goud uit kwartsgangen

en schiefers werd gewonnen, en omdat bij Salida het eerst eene

Europeesche ontginning plaats had; het jongste, omdat goudexploi-

tatie naar modernen trant en op groote schaal na de groote ex-

ploitatie van steenkolen en petroleum begon.

De door verhalen van goudvondsten geprikkelde verbeelding wees

vroeger vooral Sumatra en Mas als goudlanden aan. De Portu-

geezen meenden in Sumatra het Dorado te zien en hebben zelfs in

1521 eene expeditie tot onderzoek uitgerust en den naam Ophir,

het goudland van Salomo, bedacht voor een der bergen. Inderdaad

is er steeds van de Westkusthavens eenige uitvoer van goud ge-

weest en wordt er door Inlanders nog wel stofgoud gewasschen.

Dit is echter een schamel bedrijf, dat gewoonlijk slechts in tijd

van nood ter hand wordt genomen. De plaatsen dier goudwassche-

rijen hebben aan speurders den weg gewezen naar het goudhou-

dende gesteente. Goud komt in de natuur voor tezamen met zilver

en soms ook met andere metalen, zooals koper. Vandaar dat uit

de goudmijnen ook zilver komt.
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Salida-mijm >i.

op geringen Elfstand ten X. van Painan (Sumatra's Westkust)

ligt Tambang (= mijn) Salida, waar de O.-I. Compagnie in 1670

hel simls Lang bekende gondhoudende gesteente begon te exploi-

teeren. Nederlanders, die verstand hadden van andere delfstoffen

dan turf en klei. waren er toen niet en zoo geschiedde de ontgin-

ning door Duitsohe werkkrachten. Het was ééne lange lijdensge-

schiedenis, voornamelijk wegens de groote sterfte onder het per-

soneel. Van 1696 tot 1732 werd de exploitatie onderbroken en in

L737 voor goed gestaakt. In den nieuwsten tijd werd de ontgin-

ning opgevat door de maatschappij Tambang Salida; deze deed de

concessie over aan de Mynbouumaatschappij Salida in 1909. De

concessie is 1000 H.A. groot, de cijns is de normale: 4°/ der

bruto-opbrengst.

der moderne goud-exploitatie.

In de jaren na 1890 heerschte in Indië een ware goudkoorts; op

de ongeloofelijkste plekken werden concessies aangevraagd, zoodat

van Sumatra en Celebes bijna geen stukje vrij bleef. Personen, die

nooit gouderts hadden gezien, werden specialiteiten in goudmijn-

bouw; Australische „golddiggers" werden autoriteit in alles, wat

ligging en vooruitzichten van „goudvelden" betrof. Voorloopig werd

alleen goud gevonden in de zakken der aandeelhouders en getrans-

porteerd naar de zakken van anderen, doch uit dien windhandel is

ten slotte toch eene reëele goudmijnexploitatie ontstaan.

X. V. Aequator.

In de gebergten aan beide zijden van de lengtedalen van Soem-

poer en Batang Gadis, en ook wel Zuidelijker, komt op veel

plaatsen goud voor en ijverig wordt daar gezocht en onderzocht

naar de mogelijke winstgevendheid van eventueele ontginning.

In geheele ontginning is sedert 1913 de mijn van de N.V. Aequator

(waarvan de naam aan de ligging onder den evenaar herinnert);

deze maatschappij heeft eene overeenkomst aangegaan, eene samen-

Bmelting eigenlijk, met het West-Sumatra Mijnen Syndicaat (in likwida-

tie), ter overneming van de concessies van deze. Aequator blijkt voor-

loopig in hoofdzaak een zilvermijn te zijn ; de opbrengst over 1915 was

212,3 K.G. goud en 28.058,8 K.G. zilver, ter waarde van f 1 292 840.
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De Bengkoelensche goudmijnen.

Den belangrijksten goudmijnbouw vindt men in de tot nieuw leven

ontwaakte afdeeling Lebong. Een tramlijntje verbindt het mijnen-

district met Moeara Santen,, de plaats waar de Ketahoen bevaarbaar

wordt. De maatschappijen staan onder ééne directie. Ze zijn

:

1. De Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong ; concessie Lebong

Donok van 1899, groot 2907 H.A. ; cijns 10°/
o van de netto op-

brengst sedert 1903. Deze maatschappij heeft een tijd gehad, dat

de aandeelen tot op 1200 stonden, en nu nog rendeert zij goed.

In 1913 was de opbrengst 1.358 K.G. goud en 7.243 K.G. zilver,

waarde ƒ2.551,787; 1914 gaf door de droogte en den oorlog een

minder gunstig resultaat; de waarde der productie was ƒ1,620,803

en het dividend over dat jaar 15°/ .

2. De Mijnbouw Maatschappij Ketahoen, concessie Lebong Soelit,

sedert 1902, groot 3211 H.A. , cijns 4°/ van de bruto-opbrengst

sedert 1904. Deze mijn heeft ook zeer goede jaren gehad, doch

het erts van hoog gehalte schijnt zijne uitputting te naderen. Zij

werkt thans met verlies; de opbrengst was in 1913: 252 K.G. goud

en 494 K.G. zilver.

3. De Mijnbouw Maatschappij Simau, concessie Simau van 1906,

te Lebong Tandai, groot 2959 H.A., cijns 4°/ van de bruto-

opbrengst sedert 1906. Deze maatschappij gaat het goed. In 1913

werd 1125 K.G. goud en 5925 K.G. zilver gewonnen, waarde

ƒ2.146,640. Het dividend over 1914 was 30°/
o

De totale opbrengst aan edel metaal van Ned.-Indië per jaar is

in de laatste drie jaren bijna 4000 K.G. goud en ruim 11000 K.G.

zilver geweest; van deze hoeveelheid komt 70°/
o van het goud en

79°/ van het zilver uit Sumatra.

Het Gouvernement als goudexploitant.

Als vrucht van het systematisch mijnbouwkundig onderzoek in

Bengkoelen is in December 1915 een wetsontwerp aangenomen met

de strekking om gelden toe te staan voor ontginning door den

lande van eenige goudvelden in dat gewest, n.1. dat van 'Lebong

Simpang en dat van Tambang Satrah, die gelijktijdig zullen worden

aangevat. Daartoe zal eerst een verbindingsweg worden aangelegd
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van 33 K.M. Lengte tusschen Lebong Simpang en Air Dingin, aan

den grooten weg naar Moeara Aman.

In het goudveld Lebong Simpang zijn voorloopig 70 000 ton erts

met eene essai-waarde van ƒ29 per ton, dus van 2 millioen, bloot-

gelegd, terwijl er bovendien aanwijzingen zijn, dat in de diepte

rijkere gecementeerde ertsen voorkomen, d. w. z. ertsen, liggende

beneden het bereik dor zone van oxydatie door invloeden van den

dampkring. De in de hoogere zone uitgeloogde edele metalen zijn

in de gecementeerde ertsen afgezet, zoodat van de laatste een

hooger gehalte mag worden verwacht.

In het veld Tambang Sawah zijn twee ertsafzettingen aange-

troffen, geheeten Tambang Sawah en Gedang Ilir, terwijl nog de

aanwezigheid is aangetoond van twee rijke parallelgangen. In de

Tambang Sawah-afzetting is 29 000 ton erts blootgelegd van 2

millioen waarde; in Gedang Ilir is aan opengelegd erts een voor-

raad berekend van 234 000 ton, ter waarde van ruim 19 millioen.

Het in totaal blootgelegde bovenste deel der afzettingen omvat

alzoo 263 000 ton ter waarde van 21 millioen, d. i. gem. ƒ 79 per

ton. Yan geheel Tambang Sawah wordt eene opbrengst van 80

millioen geraamd, ongerekend de twee parallel-gangen en de moge-

lijkheid, dat de primaire afzettingen nog ontginbaar zijn, wat bij

enkele goudmijnen in de omgeving het geval is geweest.

Nog geen mijn in Indië, zelfs niet Redjang Lebong, heeft ertsen

van dusdanige hoeveelheid en gehalte geleverd.

De ontginning zal niet duur zijn, daar deze in horizontale gale-

rijen kan plaats vinden en de ertsen niet hard zijn.

De ontginning van Tambang Sawah zal voorloopig worden op-

gezet op den voet van eene winning van 30 000 ton per jaar.

Tin en ijzer.

Tot ontginning van tin op Sumatra zelve zal het nog wel komen.

In III en V Kota (Indragiri) wascht de bevolking eenig tin, aan

de oppervlakte liggend, en verkoopt dit aan de .Regeering voor

ƒ40 de pikoel.

In de Lampoengs zijn enkele kleine ijzerertsontginningen. Vier

concessies voor de winning van ijzererts zijn hier uitgegeven.
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§ 46. Andere bedrijven.

Over delfstoffen, die zich in groeven of op de oppervlakte be-

vinden, mag de eigenaar van den grond vrijelijk beschikken; voor

de winning in domeingrond is de vergunning van den Gouverneur

Generaal noodig.

Kalk , mergel , klei worden op zeer verschillende plaatsen ge-

vonden en meer en meer worden baksteenen en dakpannen door

Inlanders gebruikt voor hunne woningen. Yooral op Sumatra's

Westkust neemt het aantal kalkbranderijen en steen- en pannen-

bakkerijen toe, zij het ook, dat steenen en pannen nog van slechte

kwaliteit zijn. Over het geheel draagt het bedrijf nog een primitief

karakter. Ook enkele Europeanen houden zich er mee bezig.

De cementfabriek te Indaroeng

.

Het karakter van groote industrie ter bewerking van oppervlakte-

delfstoffen heeft in Indië slechts ééne fabriek, n.1. de cementfabriek

van de Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij te

Indaroeng, op 8 paal van Padang gelegen, aan den voet van het

gebergte; een modern, grootsch ingericht bedrijf; een monument

voor de energie van den man, die het schiep, den heer Lau. In

Indië, waar zooveel bruggen en waterwerken te bouwen zijn, en

waar materiaal van de beste kwaliteit en kracht van stroomend

water voor het grijpen lagen, moest het cement tot voor kort nog

geheel worden ingevoerd, ondanks de hooge vrachtprijzen, die op

dit artikel drukken. Java en de Buitenbezittingen kregen in 1914

nog voor resp. ƒ2.547.000 en ƒ691.000 cement van buitenaf,

meest uit Nederland.

Met genialen blik is de plaats voor de fabriek uitgezocht. Het

voor de vervaardiging van het cement benoodigde gesteente en het

verweeringsproduct daarvan, ter vermenging met het gemalen kalk-

poeder, worden geleverd door den bergwand, dicht bij de fabriek.

Een aldaar ontspringend riviertje, de Loeboek Perakoe, is afgeleid

en vormt nu een waterval van 70 M. hoogte; deze waterkracht

dient om de electriciteit te leveren voor de machtige machines en

de verlichting. Een kabelbaan voert de grondstof aan, een steen-

breker verbrijzelt de steenblokken. Een andere kabelbaan naar de

Emmahaven voert bij twee vaten tegelijk het cement af; op den
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terugweg voeren de wagentjes de steenkool aan, voor de verhitting

der cylinders, waarin hei cement wordt gebrand.

De Oembilinmijnen vinden in de fabriek eene afneemster van het

gruis, zoodat het niet meer noodig is, daaruit briketten te persen.

De magazijnen bevinden zich nabij de Emmahaven. Door de ver-

nuftige aanwending van waterkracht, electriciteit en kabelbanen is

Blechta een gering aantal menschen noodig om de fabriek te drijven,

die eene capaciteit heeft van 1000 vaten per dag. Het product is

goed en meet vooral zeer voldoen voor metselwerk onder water.

Gelukkig schijnt ook uit financieel oogpunt de oprichting der fabriek

een succes te zijn, zoodat dit voor Indië zoo belangrijke bedrijf

stand zal kunnen houden. In 1914 werden 213 433 vaten cement

gemaakt en kon voor het eerst dividend (5°/ ) worden uitgekeerd

over het kapitaal van ƒ2 150 000 1

).

Exploitatie van de bosschen.

Kwistiger nog dan de bodem met zijne delfstoffen is het oerwoud

met zijne duurzame schatten aan hout en boschproducten. Maar die

schatten moeten veroverd worden en daartoe zijn meer afvoerWegen,

meer menschen en meer verstandelijk overleg noodig.

Op Sumatra is aan de exploitatie der bosschen buiten de omge-

ving der bevaarbare en vlotbare rivieren en der dorpen nog weinig

gedaan. De dienst van het Boschwezen staat nog aan het begin

zijner bemoeienissen met het groote eiland. Toezicht op en leiding

van de ontginning van de bosschen zijn dringend noodig. Men

denke slechts aan den ladang-roofbouw, die uitgestrekte boschrijke

streken in dorre vlakten heeft herschapen en op dezen noodlottigen

weg in steeds sneller tempo zou voortgaan, bedreigende den regel-

matigen afvoer van het hemelwater, dezen vriend soms tot vijand

makend.

Vroeger, tot het jaar 1899 toe, heeft het Gouvernement op kleine

schaal ijzerhoutbosschen in Palembang geëxploiteerd, doch pas in

1903 werd door de centrale Regeering belangstelling in de bosschen

1) Het Indisch Bouwkundig Tijdschrift van 15 Februari 1916 bevat eene

geïllustreerde beschrijving der fabriek.
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der Buitenbezittingen betoond door een der inspecteurs van het

boschwezen met den dienst aldaar te belasten. In 1908 werd een

afzonderlijke boschinspecteur, in 1912 werden vijf houtvesters voor

de Buitenbezittingen aangewezen, waarvan er 4 op Sumatra werden

geplaatst (te Palembang, Lahat, Fort de Koek en Medan). Hun
taak kon voorloopig niet anders zijn, dan het ontwerpen en uit-

voeren van maatregelen voor de instandhouding, exploratie en ex-

ploitatie der wildhoutbosschen, voorzoover hun tijd niet in beslag

werd genomen door het verleenen van adviezen inzake aanvragen

van erfpacht en van concessiën van boschexploitatie. Verschillende

boschreserves zijn thans in hunne ressorten reeds vast- en voorgesteld.

Houtaanl-ap door Inlanders en Clrineczen.

De hoeveelheid en de waarde van het hout, door de Inlandsche

bevolking voor eigen behoeften in de naaste omgeving gekapt, ont-

snapt aan alle berekeningen. De regel . is nog, dat wie een huis

of een vaartuig wil bouwen, het bosch ingaat, geschikte boomen

opzoekt, omhakt, uitloogt, verzaagt en transporteert. Geregelde

hout-exploitatie en -handel komt nog weinig voor.

Eene vrij omvangrijke bevolkingsaankap van hout bestaat van-

ouds in Palembang, waar de omstandigheden voor dezen tak van

bedrijf het gunstigst zijn. In den laatsten tijd neemt ook de uitvoer

van hout naar Java toe, van dwarsliggers voor de spoorwegen

vooral. De aanleg van den Zuid-Sumatraspoorweg vergroot de be-

hoefte aan hout. Een tweetal firma's in Palembang drijven reeds

een uitgebreiden handel in hout. Ook kostbare houtsoorten, zooals

ebben-, sandel-, wortel- en ijzerhout, worden uitgevoerd. Eene groote

moeielijkheid was het, de houtsoorten te determineeren en hare

deugdzaamheid te beoordeelen. Thans is eene practische standaard-

indeeling der houtsoorten vastgesteld, teneinde het den houtkoopers

mogelijk te maken deze soorten, ondanks de schijnbaar hopelooze

verwarring in benaming, te herkennen en te beoordeelen.

In de laatste jaren is ook een belangrijke houthandel ontstaan

in Singkel, vanwaar veel hout naar Java wordt geëxporteerd, en

in Langsa en Temiang, welke streken gedeeltelijk de Oostkust van

Sumatra en Atjeh van gezaagd hout voorzien.

Op Sumatra's Westkust is het houtbedrijf mede steeds vrij om-

19
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vangrijk geweest; hier werd dit bevorderd door de behoefte aan

mijnhout voor Sawah Loento. In dit gewest begint het hout zelfs

Bohaarseh en duur te worden.

Door de groots behoefte aan hout in hei Cultuurgebied en Si-

Dgapoera ontwikkelde sich in de afdeeling Bengkalis, voornamelijk

bij de Brouwerstraat, het omvangrijke bedrijf der panglongs, hout-

kapperijen, gedreven door Chineezen, meestal met Cnlandsche werk-

lieden. <)p uit. 1913 waren er 97 balkenkapperijen, 4(1 brandhout-

erijen, 11 plankenzagerijen en 62 houtskoolbranderijen, die te-

zamen ƒ130.881 aan cijns betaalden, een bedrag, dat gebleken is

veel te laag te zijn. Eet is ook gebleken, dat streng toezicht van

bestuurewege op de afgelegen panglongs noodig is.

Bch hout-exploitatie.

Behalve dat het aantal Europeesche opkoopers van hout toeneemt,

is thans op Sumatra ook eene rechtstreeksche groote hout-exploi-

door Europeanen tot ontwikkeling gekomen in de afdeeling

kalis, in Djambi (de onderneming Pelajang te Mocara Tembesi)

en op het eiland Simeuloe (Atjeh). Dit bedrijf gaat dikwijls ge-

paard met het exploiteeren van de boschproducten in de concessie-

terreinen. Ook is het inzamelen van boschproducten alleen wel het

doel van het aanvragen der concessies.

De belangrijkste onderneming van dezen aard is die der Javasche

Bosch-Exploitatie Maatschappij te Sinabang op Simeuloe.

Tot eind 1914 was op de concessies reeds ƒ3.396.000 verwerkt

en in April 1915 werd opnieuw eene leening uitgeschreven van

/' 1.200.000 voor voltooiing der werken. De maatschappij had zeer

veel te worstelen met ziekten en daardoor met mutatiën onder het

personeel. Om dit euvel te beperken zijn belangrijke assaineerings-

werken uitgevoerd.

Op hetzelfde eiland hoopt de Houtaankap-maatschappij „Noord

Simaloer", onder directie van do Nederlandsch-Indische Houtaan /.<// >-

maatschappij spoedig met de exploitatie harer terreinen te beginnen.

Laatstgenoemde maatschappij is bezig te Palembang een établis-

:it met zagerij op te richten. De Houtaankap- en Cultuur-

...'/< /"//'/" 'en „Boembio" wachten op de voltooiing

• c inrichting om hunne werkzaamheden aan te vangen.
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Op de werkzaamheden van den houtvester der Deli-maatschappij

werd reeds gewezen in § 1 7.

föoschproducten.

Het wilde en wisselvallige bedrijf van het boschproducten zoeken

is tevoren reeds eenige malen ter sprake gekomen. Hier is slechts

voor eenige algemeene opmerkingen plaats.

Daar meer en meer deze producten in geregelde aanplantingen

worden gewonnen en het aantal wegen op Sumatra meer dan elders

op de Buitenbezittingen toenam, kan het ons niet verwonderen, dat

de rechtstreeksche uitvoer dezer producten van Sumatra van 1904

tot 1913 van ruim 4 tot ruim 9 millioen gulden toenam, terwijl

van de Buitenbezittingen tezamen de toeneming was van ruim 16

tot meer dan 24 millioen.

Meer dan ]

/3
der boschproducten van Sumatra wordt geleverd

door Palembang; daarop volgen de Oostkust van Sumatra, Djambi,

Indragïri, Atjeh, ïapanoeli en de "Westkust. Waar in deze rij de

plaats van Bengkoelen en de Lampoengs is, valt moeielijk na te

gaan, daar deze gewesten bijna al hun boschproducten eerst naar

Batavia verschepen.

De rotan vertegenwoordigt l

j 3
van de waarde van alle boschpro-

ducten tezamen. Daarop volgen de kaoetsjoek en getah pertja be-

vattende getah-soorten ; dan de benzoë en de harssoorten (damar en

copal), terwijl de bakau-bast (zie § 4) de rij sluit.

Voor eenige jaren werden Zuid-Sumatra en de Zuider- en Ooster-

afdeeling van Borneo in beroering gebracht door de plotselinge

sterke vraag naar pantoeng, in den handel gewoonlijk djeloetoeng

genoemd, eene getahsoort van verschillende boomen, die in de moe-

rassige kustvlakten tieren. De pantoeng bevat van 8 tot 15°/

rubber en van 25—40°/
o hars. Duizenden Inlanders lieten hun

werk en hun gezin in den steek om het gevaarlijke, zeer zware en

zeer ongezonde bedrijf' van pantoengzoeker te gaan uitoefenen. Een

Amerikaan en een Duitscher kregen concessies voor de winning-

van dit rubbersurrogaat in Palembang. De prijs van de pantoeng

daalde later zoo sterk, dat het pantoengzoeken nu geen loonend

bedrijf meer is.
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De steeds toenemende behoefte aan oliën en vetten brengt een

nieuw boschproduct op den voorgrond, n.1. de vetrijke vruchten

van de balam en de soentai, die het meest in de stroomgebieden

van de Siak en de Etokan worden ingezameld.

Fabrieksnijverheid te Medan.

Aan het slot van deze § dient nog te worden vermeld, dat in

de kampoeng Qloegoer bij Medan eenige fabrieken zijn ontstaan,

die aan her landbouw- en mijnbedrijf ter Oostkust hun reden van

bestaan ontleenen. In begin 1914 traden in werking de constructie-

werkplaatsen en de gieterij der Dèli Estates Engineering and General

Union Ltd. (Gloegoer-works). Verder maken het Constructie-atelier

van het Technisch Bureau R. E. Rocker en do nieuwe oliefabriels

van den .Majoor der Ohineozen te Medan van deze kampoeng een

echte fabriekswijk.

sj 47. Verkeer.

De groote stoomvaartlijnen verbinden de Oceaanhavens van Su-

matra op onbekrompen wijze met de vijf werelddeelen; de groote

veerschipper van Ned. Indië, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij,

brengt de nietigste kustplaatsjes met de hoofdhavens in verbinding,

ja dringt met hare zee- en rivierbooten zelfs diep de rivieren

binnen : de Moesi tot Moeara Klingi, de Lematang tot Moeara Enim,

de Indragiri tot Rengat, de Siak tot Pekan Baroe.

Emmahavi ».

De krachtige ontwikkeling van Sumatra dwong tot vergrooting

en verbetering der zeehavens. De aanleg der Emmahaven, in 1887

begonnen, in 1892 voltooid, kwam reeds ter sprake.

In 1913 kwamen in de Emmahaven 58 stoomschepen uit het

Buitenland, met 484 000 M 3 inhoud, en 370 stoomschepen uit Indië

zelve, met 2.4G3.000 M 3 inhoud, benevens nog 428 kleinere schepen

niet bijna 3.000.000 M 3
. De behoefte aan meer steiger- en op-

Blagruimte was de aanleiding, dat in 1914 aan nieuwe werken werd

begonnen. Deze haven, bekend om haar natuurschoon, zal weldra

ook in technisch opzicht, vooral wat de gelegenheid tot kolenvoor-

ziening betreft, een der mooiste havens in Azië zijn. De bodem-
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gesteldheid der haven is eene belemmering voor zwaar metselwerk;

er ligt een laag koraal van 4—8 M. dik, en daaronder een slappe

kleilaag van 7—11 M.

Sabitng-haven.

Hare evenknie, wat schoonheid betreft, is de haven van Sabang

op het mooie vulkaaneiland Wè. De natuur schiep hier aan de

fraaie baai van Sabang een haven, die slechts weinig steigerinrich-

ting behoefde, om aan de groote schepen de gewenschte accommo-

datie en eene volkomen veilige ligplaats te verleenen.

Een direct handelsachterland heeft Sabang niet, doch als over-

scheephaven van IXoord-Sumatra werd de haven van veel belang.

Bovenal echter ontleent Sabang beteekenis aan zijne ligging in den

grooten weg van het Suezkanaal naar Oost-Azië. Een tweede

Singapoera kon het wel niet worden, maar toch is de hoop vervuld,

dat vele schepen hier zouden willen bunkeren, repareeren en pro-

viandeeren.

In Februari 1893 werd een detachement militairen naar Sabang'

gezonden ter bescherming van de aldaar uit te voeren voorberei-

dende werkzaamheden voor een kolenstation, waarvoor eene over-

eenkomst was gesloten door het Gouvernement met de firma De

Lange en C°. te Batavia. Het project werd uitgewerkt door den heer

Lindhout, onder leiding van den heer J. W. IJzerman, destijds chef

van de Sumatra-Staatsspoor en de kolenontgïnning ter Westkust.

Eerst in April 1896 werd de haven als kolenstation geopend. Het

contract met de firma De Lange en C°. ging in 1,898 over aan de

Xaamlooze Vennootschap Zeehaven en Kolenstation Sabangbaai, onder

directie van de Factorij der Xederlandsche Handelmaatschappij te

Batavia. De X. V. maakte er eene goed toegeruste vrijhaven (tran-

sito-haven) van en werd in 1901 geheel losgemaakt van de N.H.M.

In 19Ü9 kocht het Gouvernement de steigers en kolenloodsen van

deze vennootschap en gaf' die aan haar weer in huur uit, terwijl

de vennootschap het in de Sabangbaai aanwezige drijvende ijzeren

Gouvernementsdok met toebehooren overnam. Eene uitrusting voor

draadlooze telegraphie kwam in September 1911 tot stand.

In 1913 werd Sabang aangedaan door 1071 koopvaardijschepen,

met 3 294 685 bruto registerton inhoud, en door 111 oorlogs- en



294

gouvernementsaohepen met LOS 622 ton; een dividend van 12'

kon aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Door den oorlogstoe-

stand waren de resultaten over 1914 vod minder gunstig en be-

droegen de overeenkomstige cijfers slechts 883 met 2 728 945 ton;

105 en 109 646 ton en 10 .

Bt latcan Oceaanhaven.

Belawan, de haven van Deli, is na <lo drie groote handelsplaatsen

van -lava de belangrijkste haven van [ndië, uiet wat het scheep-

vaartverkeer, maar wat de ontvangsten aan in- en uitvoerrechten

en accijnzen betreft.

In 1913 werd aan het tolkantoor aldaar ontyangen ƒ2.517 176;

in 1914 ƒ2.332106. Hot aantal vaartuigen voor de binnenlandsche

vaart, dar in 1913 binnen kwam, bedroeg 3599 met 1.240.000 M 3

inhoud.

Belawan is nog niet toegankelijk voor de groote Oceaanstoomors.

De plannen zijn echter gereed om er eene Oceaanhaven van te

maken en de voorbereidende werkzaamheden zijn aangevangen. Een

slibzuiger werkt aan de uitdieping van de Belawan-geul met zeer

bevredigend resultaat. Nu het blijkt, dat langs dezen weg Belawan

zelve tot Oceaanhaven kan worden gemaakt, zal het plan, om in de

Aroebaai zoodanige haven aan te leggen, kunnen vervallen, en zullen

ook de in uitvoering zijnde werken aan de haven van Belawan

oyereenkomstig de nieuwe bestemming worden gewijzigd.

I>< Paketvaart.

De kleine stoombootdiensten op Sumatra's kusten en rivieren

kunnen hier niet worden vermeld. Van de Koninklijke Paketvaart

Maatschappij mogen we echter niet geheel zwijgen, omdat deze

van zoo machtigen invloed is op de economische en de politieke

ontwikkeling van Sumatra, ja van geheel Nederlandsch-Indië.

In 1852 sloot de Indische Regeering een contract met den heer

de Vries, die eens per maand een boot liet varen naar Pa-

dang, een naar Makassar, en een naar Amboina, Ternate en

Menado.

Van 1865 tot 1890 was de paketvaart aanbesteed aan de Neder-

landsch Indische Stoomvaart Maatschappij, die alleen in naam Ne-

derlandsen, inderdaad Engelsen* was. In de eerste 17 jaren van
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den Atjeh-oorlog was ons Gouvernement dus voor troepenvervoer

van deze Engelsche maatschappij afhankelijk.

In 1S88 werd de K. !'. M. opgericht, als door en door Neder-

landsche maatschappij, om in 1891 het locale vervoer binnen Xed.

Indië te bedienen. Zij groeide met de Buitenbezittingen op, dus in

de laatste jaren zeer voorspoedig. Men moge als goed Nederlander

al eens mopperen over de K. P. M. en haar monopolie, dit neemt

niet weg, dat zij onwaardeerbare diensten bewijst aan Indië en dat

een monopolie als het hare volkomen verdedigbaar is. Haar con-

tract roet de Regeering is met ingang van 1906 en 1916 vernieuwd.

Wat zij nu nog aan subsidie geniet, is feitelijk niet meer dan be-

taling voor bewezen rechtstreeksche diensten. Zij onderhoudt nu ook

een directen dienst op Australië en werkt met de „Nederland" en de

„Rotterdamsche Lloyd" ook mede aan de directe verbindingen van

Indië met andere werelddeelen.

Volgens de dienstregeling l e halfjaar 1915 deed zij in vaste

diensten 290 havens aan, waarvan 51 op Sumatra en de Westelijke

eilanden, en bezat zij 61 passagiersschepen, 21 vrachtschepen, 2

motorlichters, 3 hekwielstoomers, 1 sleep- en bergingsvaartuig, 4

passagiersschepen en 3 vrachtbooten in aanbouw, totaal 95 vaar-

tuigen, waaronder er zijn van meer dan 5000 ton.

Spoor en tram.

Wij maakten kennis met den natuurlijken toestand van Sumatra,

met zijne hulpbronnen, met zijne bevolking en den tegenwoordigen

toestand zijner ontwikkeling. Wij zagen, dat er te weinig menschen

zijn en te weinig verkeersmiddelen om de menschen te trekken.

Enkele deelen zijn tot eenige welvaart gekomen, een ander stuk is

door Europeesche energie tot hoogen bloei geraakt. Maar een

éénheid, één krachtig, groot en rijk geheel is Sumatra nog niet.

Dat kan het pas worden door een het geheele eiland bestrijkend

spoorwegnet, gelegd langs de lijnen, die de orographische gesteld-

heid des lands daartoe aanwijst.

Onze Regeering heeft dit begrepen en een flink begin gemaakt

met de uitvoering van een weloverwogen spoorwegplan voor Su-

matra.
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Tot 1912 waren er alleen locale lijnen: een voor kolenafvoer van

oen enkele streek, waarbij en passant op eenig locaal vervoer viel

te rekenen; een strategische lijn: een geboren uit de onmiddellijke

behoeften van liet Cultuurgebied. NÏ1 pas is men van twee zijden

uit begonnen de eerste schakels te smeden van de lange kelen.

die geheel Sumatra /al bespannen. Ook de mi bestaande lijnen

rollen schakels van die kelen moeten worden.

Als de thans in aanleg zijnde lijnen Palembang—Moeara Enim en

Oosthaven— Praboemoelih en de Aijeh-lijn voltooid zullen zijn, zal

Sumatra 1618K.M. ijzeren baan hebben, d.i. 1 K.M. op 272K.M.2

of' 1 CM. op ruim 3000 zielen. -lava heeft 1 K.M. ijzeren baan

op 28 K.M- oppervlakte <>t' op 7500 zielen. Om even gunstige

verkeersvoorwa arden te bezitten als Java thans, zou Sumatra tien

maal zooveel spoorweg en vijf en twintig maal zooveel bewoners

moeten hebben. De progressie in het zielental moet sterker zijn

dan die in de lengte der spoorwegen.

Sumatra-Staatsspoor.

Boven zagen wij, dat in 1887 werd besloten tot den aanleg van

de kolenlijn van Oembilin naar Teloek Bajoer (de Inlandsche naam

voor de Koninginnebaai en de Emmahaven). Van het station Padang

een zijlijntje tot Poelau Air, dicht bij de pakhuizen der han-

delswijk aan de Batang Arau of Padang-rivier, waar vroeger de

prauwen, van de bij het eilandje Pisang op de reede van Padang

ankerende zeeschepen komend, hun lading losten.

Het gedeelte van Padang tot Padang Pandjang kwam in exploi-

tatie 1 Juli 1891; dat tot Fort de Koek 1 Nov. 1891; tot Solok

1 Juli '92; Solok—Moeara Klaban en Padang—Emmahaven op den dag

van de opening der Emmahaven, 1 Oct. 1892. De 828 M. lange

tunnel tusschen Moeara Klaban en Sawah Loento was voltooid op 1

Februari 1894. Het stuk Fort de Koek—PajÖkoemboeh is geopend

in Sopt. 1896 ; Loeboek Aloeng—Pariaman in Dec. 1908 ;
Pariaman—

Soengai Limau in Dec. 1910.

Dure aanleg.

Eet 245 K.M. lange net heeft bijna 24 millio'en gekost (de Emma-

haven en de kolenstort aldaar niet meegerekend). Die hooge prijs
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van bijna een ton por K.M. wordt veroorzaakt door de steile hel-

lingen, de Anai-kloof en de vele kunstwerken.

In de Anai-kloof.

In de kloof is de Anai 8 maal overbrugd ; een der bruggen is

56 M. lang en ligt 36 M. boven den rivierbodem, in een baange-

deelte, dat 68 M. op de 1000 M. klimt.

De grootschheid der natuur en de gedachte aan het vernuft, dat

dit bouwwerk schiep, maken den spoorrit onvergetelijk. De moeie-

lijke weg in de kloof eischt steeds nauwlettend toezicht. Door een

geweldigen bandjir van de Anai is in December 1892 aan de

spoorbaan eene schade aangericht, waarvan de herstelling een half

millioen kostte. Ook het water, dat van de steile kloofwanden af-

loopt, is de vijand van de ijzeren baan. Halverwege stort zich een

riviertje door een forschen waterval vlak langs de baan van de

bergkruin in de kloof en vervolgens in de Anai (Air Mantjoer).

Hellingen, tandrad.

Het stuk Emmahaven-Kajoetanam, 60 K.M. lang, rijst slechts tot

144 M. ; de afvoerende treinen mogen hier 300 ton, de opvoerende

170 ton wegen. Yan Kajoetanam tot Padang Pandjang, langs den

bergvoet en door de kloof, rijst de baan over 15 K.M. tot 773 M.,

bijna geheel langs een tandradbaan. De maximum-helling is

op dit stuk 23°/
00 °P f̂ e adhaesiebaan en 70°/00 op de tandrad-

baan. De treinen mogen hier voor afvoer en opvoer 75 en 65 ton

wegen.

Van Padang Pandjang de kolenlijn langs daalt de weg over 19

K.M. tot Batoetabal, op 370 M. hoogte; de grootste hellingen op

adhaesie- en tandradbaan zijn hier resp. 30 en 51°/
ü0 , de maximum-

treingewichten 90 en 110 ton.

Tot Solok is de baan nu bijna vlak over 34 K.M. (langs het

meer van Singkarak) en mogen de treinen 270 en 200 ton wegen

voor op- en afvoer; tot Sawah Loento is het dan nog 28 K.M.,

alles adhaesielijn, met eene maximum-helling van 30°/00 , en maxi-

mum treingewichten, tot Sfoeara Klaban van 120 en 150 ton en

verder van 120 en 60 ton.

De baan van Padang Pandjang tot Pajökoemboeh is nog steiler.

Tot Kota Baroe is de rijzing van 773 tot 1154 M. over 9 K.M.,
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met eene maximum-helling van 80°/00 ; dan daalt de liaan, tot Fort

de Kook over LO K.M. t"t 921 M.. en verder tot Pajökoemboeh

over 33 K.M. tot 531 M. hoogte; hier zijn de maximum-hellingen

voor adhaeaie- en tandradbaan reep. 23 en 67 "
,„, en mogen de treinen

niet zwaarder dan 56 reep. 72 ton wegen.

Reizigers, die klagen over her lange oponthoud aan sommige

halten, weten nu, dat dit te wijten is aan het splitsen en samen-

D van treinen en het verwisselen van locomotieven. Over

de 60 K.M. van Padang naar Kajoetanam rijdt men l
1^ uur;

over de :i| K.M. van Kajoetanam naar Fort de Koek ruim

2'
, uur.

Op de lijn is het algemeene secundaire spoorwegreglement van

toep -

lier verkeer op den Bpoorweg neemt toe, maar niet bijzonder

snel. De opbrengst per dagkilometer is tegenwoordig ƒ14 a ƒ15;

die van de smalspoorwegen op Java /"5'/
2 & ƒ6 1

/,; van de Ooster-

en Westerlijnen op Java resp. ƒ36 en ƒ44.

Van commercieel standpunt beschouwd is de lijn weinig winstge-

vend. Zij mist een voldoend achterland, hangt te veel in de lucht; de

kostbare baan is te kort om voordeelige exploitatie mogelijk te

maken.

Evenwel, de directie is één met die van de kolenmijnen ; het

kolenbedrijf en de spoorweg kunnen elkaar niet missen. Of men

het matige winstje van het geheele bedrijf gunstig uitlegt voor de

kolenontginning of voor de spoorwegexploitatie blijft voor liet Rijk

onverschillig.

Vermoedelijk zullen binnenkort in het goedbevolkte dal van de

Si Namar nog twee voedingslijntjes worden aangelegd, n.1. van

Pajökoemboeh NJW.-waarta tot Limbanang (bij Soeliki), 25 E.M.,

en Z.O.-waarts tot Balai Pandjang (12 K.M.). Ook is eene verlen-

der lijn van Soengai Limau door het welvarende klapperdistrict

ti 't i. mg te verwachten.

Atjeh-tram.

\h' Atjeh-tramlijn is als strategische lijn aangelegd, doch heeft

thans vol recht van ala factor voor de maatschappelijke
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ontwikkeling van de Noord- en Oostkust van Atjeh. Nadat van

1882 tot 1891 de lijn reeds onder beheer der Burgerlijke Openbare

Werken was geweest tijdens den vredeswaan in Atjeh, werd op 1

Jan. 1916 het beheer voorgoed door dat Departement overgenomen

van dat van Oorlog.

In het begin van den Atjeh-oorlog gelastte de Regeering het

aanleggen van een zeehoofd te Oelèë-Lheuë en van een spoorweg

van 1.067 M. spoorwijdte vandaar naar Koeta Radja; deze werken

kwamen in 1875 en '76 gereed. Deze spoorbaan is dus de oudste

op de Buitenbezittingen. In '82 bracht B.O.W. de spoorwijdte terug

tot 0,75 M. Yan 1885—1897 lag de ceintuurbaan met drie straal-

banen om Koeta Radja, als gevolg der „militaire concentratie".

(Zie volgend Hst.). In 1897 en '98 werd de lijn voortgebouwd tot

Seulimeum; in 1899 begon men op de Noordkust van Sigli uit; in

1906 werd Koeala Langsa bereikt; in 1912 Koeala Simpang, op 30

Jan. 1916 Besitang in Langkat. In 1899 was van Sigli uit ook

aan een lijn Westwaarts naar Keudè Breuëh begonnen. Het moeie-

lijke traject over de waterscheiding van Seulimeum tot Keudè

Breuëh werd van 1904—1908 gelegd, waardoor de lijnen in Grroot-

Atjeh en langs de Noordkust werden verbonden.

Haven rem Langsa.

Aan de monding (Koeala) der Langsa-rivier werd in 1906 en

1907 een havensteiger gebouwd, omdat men meende te mogen ver-

wachten, dat Langsa eene toekomst zou hebben als Occaanhaven.

Deze verwachting is evenwel niet verwezenlijkt. De Langsa-mon-

ding is toen als kusthaven ingericht en heeft als zoodanig eene

flinke ontwikkeling gekregen. De op 9 K.M. afstand gelegen hoofd-

plaats Langsa Toenong is het bestuurlijke en economische centrum

der afd. Oostkust van Atjeh geworden; de handel bloeit; de plaats

wordt steeds grooter.

Bij verschillende besluiten van 1918 werden de gelden toegestaan

voor doortrekking der lijn van Koeala Simpang over Besitang naar

Pangkalan Soesoe en Telok Taboehan.

De kwestie van de Aroebaaihaven en de aansluiting der Atjeh-

en Delinetten wordt hieronder besproken.

De lijn van Oelèë-Lheuë tot Koeala Simpang is 478 K.M. lang.
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Als de doortrekking tor Pangkalan Soesoe voltooid wordt, zal de

lengte 500 K.M. rijn.

De aanleg is betrekkelijk duur geweest voor ecu 75 cM. spoor-

breedte-tram; ruim ƒ30000 per K.M.

Deli'Spoorwegmaatschappij.

De Deli-spoortceg is een kind van do Deli-maatschappij en met

hor cultuurgebied van Deli opgegroeid.

In begin 1883 verkreeg de Deli-Maatschappij, waarvan destijds

de hoor .1. T. Cremer hoofdadministrateur was, concessie voor een

spoorlijn Belawan— Medan—Deli Toea, met een zijtak Modan

—

Timbang Kan-kat. Nog op het eind van hetzelfde jaar word de

concessie kosteloos overgedragen op de inmiddels gevormde Deli-

rweg-maatschappij.

In Juli 1886 werd het 17 KM. lange stuk Medan—Laboehan

Deli geopend; in Februari 1888 volgde het deel tot Belawan,

waarin het grootste kunstwerk der lijn ligt, de 380 M. lange brug

over de Koeala Deli.

Andore concessies volgden. In 1889 werd Serdang bereikt, in

1890 Perbaoengan en aan de andere zijde Selesseh. Het toen op

de kaarten voorkomende kruis' van spoorlijnen bleef tot 1902 on-

gewijzigd.

In 1889 begon men met den aanleg yan tramlijnen als voedings-

lijnen, waarvan het eerste deel in 1902 werd geopend; ook het ge-

deelte Timbang Langkat—Selesseh wordt nu als tram geëxploiteerd.

Bpoor'en tram hebben beide de normale spoorwijdte van 1,067 M.,

zoodat hetzelfde materieel op alle lijnen dienst kan doen.

De snelle opkomst van Si Baloengoen en Asahan gaf na 1910

een nieuwen stoot aan de werkzaamheid der maatschappij. Achtereen-

volgens kwamen in exploitatie de tramlijnen: Perbaoengan—Bamban,

30 CM., en Selesseh—Koeala, 10 K.M., in 1902; Bamban— Teling

Tinggij 11 K.M., in 1903; Loeboek Pakam—Bangoen Poerba, 28

K.M.. in April 1904; Timbang Langkat—Tandjong Poera—Pangkalan

Brandan, 66 K.M., in Dec. 1904; Kampoeng Baroe—Arnhemia, 5

K.M., in Oct. 1907; Deli Toea—Batoe m 1916.

Daarop volgden de lange tramlijnen. Eerst van Teling Tinggi
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over Kisaran (zie § 49) naar Tandjooig Bahti, en vandaar nog een

eindje verder benedenstrooms de Asahan-rivier, tot Teloek Niboeng.

Deze plaats is tot eindpunt gekozen, omdat er schepen van

grooter diepgang kunnen komen dan te Tandje-eng Balai. De 100

K.M. lange lijn is in 1915 geopend en had kort daarna ernstig

bandjir-leed te verduren. Het haven-emplacement te Teloek Ni-

boeng, door B.O.W. te bouwen, is nog niet voltooid; voor verwij-

dering van den drempel in de Asahan-rivier vóór Teloek Niboeng

zijn gelden aangevraagd.

De tweede groote nieuwe tramlijn werd door de planters van Si

Baloengoen niet minder reikhalzend begroet als de eerste door die

van Asahan. Zij begint eveneens te Tebing Tinggi en gaat over

JDoloh Memwan naar Pematang Slantar en is 50 K.M. lang.

De opening had plaats op 5 Mei 1916.

Belangrijke plaatsen.

Het knooppunt Tebing Tinggi krijgt steeds meer beteekenis. De

havenplaats van Tebing Tinggi aan den Padangmond is Bandar

Kalipah. Deze snel opgekomen haven ging in de laatste jaren

achteruit, omdat grootere schepen er niet of moeilijk kunnen binnen-

komen. De haven zal nu worden verbeterd en uitgediept. Het na-

burige Tandjoeng Tiram, de havenplaats van Laboehan Roekoe,

hoofdplaats van Batoe Bara, is eveneens snel opgekomen door den

afvoer van copra, rubber en palmvet. Of deze havens door den

aanleg van de lijn naar Teloek Niboeng zullen achteruitgaan, zal

weldra blijken.

Ten Westen van Medan is Bind}ai eene belangrijke plaats ge-

worden. De genoemde lijnen hebben eene lengte van 92 K.M. spoor

en 320 K.M. tram. Tusschen de uiteinden Pangkalan Brandan en

Teloek Niboeng is de afstand langs tram en spoor 270 K.M. De

aanlegkosten der spoorwegen bedroegen f 72.645 per K.M. De

maatschappij keerde over het oorlogsjaar 1914 10°/
o

rente uit; de

twee voorafgaande jaren 15°
; in 1911 12%; tot 1910 steeds 10

°/ .

pijnen in studie.

In studie zijn twee belangrijke lijnen, nl. van Siantar naar Parapat

aan het Tobameer, waar de Tobasche Oeloean begint, en van Ki-

saran over Bila en Panai naar Kota Pinang, in de richting der
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grens van Padang Lawas, over +150 K.M. lengte. De eerste lijn

ran groot belang worden voor de Tobasche immigratie (zie

§ 49), de tweede vuur de rijstvoorziening der Oostkust, omdat de

doorsneden streek het rijstland voer het Cultuurgebied zou kunnen

werden.

Verbetering van hel emplacement te Belawan is onder handen

genomen.

Verbinding der Atjeh- en Delinetten.

In Noord-Langkat, dicht l>jj de grens van Temiang, ligt de Aroe-

baai, in liet '/... X. en W. deer eene breede moerasstrook omgeven.

Vóór den ingang ligt Poelau Sembilan, waar de Bataafsche eenige

inrichtingen bezit. De Zuidelijke invaart van de baai is diep. Daar

_• Q8, aan Teloek Taboehan, zou een haven te maken zijn, voor

te zeeschepen toegankelijk. Verder naar binnen ligt Pang-

kalan Soesoe, waar de diepte geringer is en waar, zooals we zagen,

de Bataafsche haar établissementen heeft tot verpakking en ver-

scheping van haar producten, die door eene buisleiding uit de raffi-

naderij te Pangkalan Brandan daarheen worden gevoerd. Brandan

ligt aan eene breede, maar ondiepe kreek, O. van de Aroebaai.

Tusschen die kreek en de Aroebaai ligt het schiereiland Poelau

Kompai, dat evenals Poelau Sembilan binnenin heuvelachtig is.

De Deli-tram loopt van Bindjai af naar het N.W., maakt bij

Tandjoeng Slamat een kniebocht tot ïandjoeng Poera en heeft van

af weer de N.W. richting tot Brandan.

Tot Besitang, aan den rand van het moeras ten Z. van de Aroe-

baai, loopt de Atjeh-tram reeds. Vandaar gaat men nu nog per

auto naar Brandan. Besloten was, dat de Atjeh-tram in N. richting-

zou loepen naar Soesoe en Teloek Taboehan, op welke laatste plaats

een ( teeaanhaven zou worden gemaakt. Verder wilde het Gouver-

nement van Besitang rechtuit een zijlijn maken naar de kniebocht

te T. Slamat, aldus de kortste verbinding tot stand brengend met

de Deli-tram. De laatste zou eveneens rechtstreeks met Teloek

Taboehan worden verbonden.

Deze plannen hingen samen met de vroeger heerschende meening,

dat de stichting van een Oceaanhaven te Belawan niet wel uitvoer-
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baar was en dat deze dus elders in de cultuurstreek van Noord-

Sumatra zou moeten worden gezocht. In 1910 werd echter in een

rapport van de heeren Kraus en De Jongh aangetoond, dat door

de slibzuigers de geul van Belawan voldoende kon worden uitge-

diept om voor Oceaanstoomers toegankelijk te worden. De Regee-

ring besloot daarop Belawan en niet Teloek Taboehan tot Oceaan-

haven in te richten. Het aansluitingsplan der beide lijnen moest

dus mede worden herzien. Na uitvoerige gedachtenwisseling tus-

schen de Regeering, den Raad van het Cultuurgebied van Sumatra's

Oostkust en de Deli-Spoorweg-Maatschappij zal nu waarschijnlijk

worden besloten de beide lijnen te doen aansluiten te Besitang, 16

K.M. van Brandan, en van hier de zijlijn te doen bouwen naar

Pangkalan Soesoe, en wel met drie rails, zoodat de lijn zoowel

voor het rollend materieel van de Atjeh-tram van 75 cM. als van

de Deli-tram met normaalspoor te gebruiken zal zijn. Dit plan is

eenige millioenen guldens goedkooper dan het oorspronkelijke en

wordt voor de verschillende behoeften voldoende geacht. Het ver-

keer tusschen Atjeh en Sumatra's Oostkust is zoo gering, dat de

aanleg van de lijn Besitang—Tandjoeng Slamat, welke eene bekorting

van + */j 1UU' zou geven boven de reis via Brandan, niet gemoti-

veerd wordt geacht. Zou Teloek Taboehan slechts een kusthaven

worden (en naast Belawan zal men er toch wel geen Oceaanhaven

van willen maken), dan zal deze toch weinig verkeer uit Atjeh of

Beneden-Langkat trekken. De ondernemingen om Koeala Simpang

(Temiang) liggen dichter bij Langsa; die om Tandjoeng Slamat

veel dichter bij Tandjoeng Poera. Tusschen deze beide centra

liggen geene ondernemingen; het terrein is daar ongeschikt voor

cultures gebleken.

Of er ooit nog iets van een kusthaven te Taboehan zal komen

is onzeker. Het Departement van Marine is er nog voor om de

nautische voordeelen. Er zijn echter ernstige bezwaren gerezen

tegen de mogelijkheid van bewoonbaarmaking van Taboehan. Soesoe,

het thans aangenomen eindpunt der Atjeh-tram, zal nu eene gewone

haven krijgen voor de kustvaart. Intusschen is er al twee ton

uitgegeven voor den onderbouw van het lijngedeelte Soesoe-

Taboehan.
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•
i spoorwegplan.

Wenden wij ons oog thans naar de groote algemeene verkeers-

belangen van hef wachtende Snmatra.

1>.' vraag: partioulier initiatief of Btaatszorg? heeft voor een al-

gemeen spoorwegplan dieper beteekenis en wijder strekking dan

voor een locaal net. liet particulier initiatief' zal wellicht vlugger

werken en een bepaalde Btreek goed bedienen, maar het zal geen

rwegen aanleggen, die geen spoedig voordeel beloven in den

vorm van dividenden. De Staat daarentegen kan tevreden zijn, als

pas in de toekomst zijn spoorwegen in commercieelen zin voordeel

d en mag rekenen met de indirecte voordeelen, die de ont-

wikkeling van een groot land met rijke hulpbronnen hem in den

schoot zal werpen. De particulier werkt voor het heden; de staat

voor de toekomst. De particulier verzamelt het bestaande verkeer:

Staat schept verkeer. Dit brengt echter weer mede, dat de Staat

niet kan toelaten, dat direct voordeel belovende, kleine deelen van

het groote geheel aan particulieren worden afgestaan; deelen, die

later hinderlijk kunnen inwerken op het algemeene plan en soms

duur moeten worden ingekocht.

Het ontwerpen van een algemeen spoorwegplan voor Sumatra

. werd dus noodzakelijker, naarmate bij particulieren de lust toenam,

om locale lijnen aan te leggen. Dat algemeene spoorwegplan is

er nu.

Rapporten Ligtvoet.

In 1903 verscheen het „Rapport der Spoorwegverkenningen in

Zuid-Sumatra" van den ingenieur K. J. A. Ligtvoet, dat tot basis

heeft gediend van het groote Zuid-Sumatraplan, dat hieronder zal

worden besproken.

Middt n-Sumatra-plan.

Dezelfde ingenieur deed in 1907—'08 verkenningen in Midden-

Sumatra. De resultaten van dat werk zijn neergelegd in zijn „Rap-

port betreffende terreinverkenningen en een spoorwegplan voor

Midden-Sumatra", Landsdrukkerij, Batavia 1909.

Het economisch zwaartepunt van Midden-Sumatra ligt in de

Ie hoogvlakten tusschen de Barisan's, dat van Zuid-Sumatra

in de breede diluviale vlakte tusschen het gebergte en de tot
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meer dan 100 K.M. breede alluviale móerasstrook. In Midden-

Sumatra ïnoeöt alzoo het hoogland spoorverbinding met de Oostkust

krijgen. Bovendien wilde Ligtvoet het vroegere handelsverkeer

van Padang met de Oostkust in krachtiger vorm doen herleven

en aan de Oembilinkolen afvoer naar de Oostkust en Singapoera

verleenen. Het résumé van het Verslag bepleit den aanleg van lijnen:

1. Van Moeara Klaban (vóór den tunnel van Sawah Loento) over

ïaloek, Moeara Lemboe en Goenoeng Sahilan naar Pekan Baroe

aan de Siak-riviër, waar de zeestoomers het vervoer kunnen over-

nemen. Dit is dus in hoofdzaak het traject van den Middcn-

Sumatraweg (zie § 9). Hierbij zou moeten aansluiten een spoorlijn

van Solok uit rechtstreeksch over den Soebangpas naar Padang.

Latere onderzoekingen hebben echter de onuitvoerbaarheid van dezen

rechtstreekschen weg bewezen. De geheele spoorlijn Emma-haven

—

Pekan Baroe zou 401 K.M. lang worden en 27 J

/3
millioen kosten.

2. Van Taloek een lijn naar het Zuiden, bij Moeara Klingi aan-

sluitend aan het ontworpen Zuid-Sumatranet, en van Pekan Baroe

naar het Noorden, aansluitend aan de Deli-hjnen, welke laatste dan

door den Staat zouden moeten worden aangekocht.

Deze lijnen werden minder urgent verklaard dan de vorige.

Verder bepleitte Ligtvoet den aanleg van eenige voedingslijnen

van de West-Sumatraspoor, welke thans reeds gedeeltelijk zijn gelegd.

Nog wijdde hij eene beschouwing aan de verkeersbelangen van

het geïsoleerde Tapanoeli met zijne veelbelovende bevolking en wees

op het nut van een lijn Sibolga-Panjaboengan, 152 K.M. lang, welke

12 l

/o millioen zou kosten. Later ware de/e lijn met de aslijn te

verbinden, dwars door Padang Lawas.

tfSuid-Sumatraplan.

De Regeering wenschte Zuid-Sumatra te doen vóórgaan en droeg

den hoofdingenieur Richter in 1008 op, opnamen voor een spoor-

wegplan voor Zuid-Sumatra te verrichten, in aansluiting met het

eerste Rapport-Ligtvoet.

Mapport-Bichter.

In 1910 was deze taak voltooid en in 1911 verscheen zijn „Rap-

port nopens den aanleg van Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra", 'ó

20
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deelen, Landsdrukkerij, Batavia. In 1909 had de Regeering stellig

partij gekozen vóór Gouvernementsaanleg door hare weigering van

verlenging der prioriteitsrechten eener aanvraag tol concessie voor

Bpoorwegaanleg in Zuid-Sumatra van de B.H. Van Rijn van Alke-

made en Snethlage.

Bet rapport-Richter beval aan direct de lijnen te leggen van

Teloek Betoeng naai- Praboemoelih, en van Palembang over Pra-

boemoelih naar Moeara Knini. Later zon de laatste lijn zijn te

verlengen over Lahat en Tebing Tinggi, om aan de Moesi bij

Moeara Klingi aan te sluiten aan de toekomstige Middcn-Sumatra-

stamlijn.

Venler zou oen zijlijn zijn aan te leggen van Tebing Tinggi naar

Bengkoelen, en nog eenige voedingslijnen.

-Sumatralijnen in aanleg.

Reeds in 1912 werd van beide beginpunten uit met het bouwen

van den spoorweg begonnen.

Het deel van Palembang (eigenlijk begint de lijn te Kartipati,

aan den rechteroever der Moesi en links van de Oganmonding) tot

Praboemoelih is 78 K.M. lang; dat tot Moeara Enim 76 K.M. ; en

de lijn van Oosthaven tot Praboemoelih 309 K.M. De geheele

463 K.M. worden berekend 37.6 millioen te zullen kosten of

+ ƒ8 1.600 per KM., echter met inbegrip van het rollend materieel.

!>< verbinding met het Javaspoorwegnet geschiedt door een veer-

boot, die afvaart van Merak,de Noordelijkste kampoeng aan de

Westkust van Java, waarheen een zijlijntje is gelegd van het station

Tjilegon af. Het veer-traject is 90 K.M. lang.

/; '"• mi en Oosthaven.

Het aanvangspunt op Sumatra is niet Teloek Betoeng, maar

Oosthaven (station Pandjang), waar men eene, door een uitgestrekt

kustrif beschermde, geschikte haven vond aan de Oostkust der baai,

8 K.M. van de hoofdplaats. Vandaar richt de lijn zich naar Tan-

djoeng Karang, benoorden de hoofdplaats. Deze kwam alzoo geheel

buiten de spoorlijn te liggen. Tandjoeng Karang, dat als voorstad

van Teloek Betoeng kan gelden, is er door een steilen weg mee

verbonden. Ken geregelde vrachtautodienst van den spooraanleg

verbindt Oosthaven met Teloek Betoeng. Dat deze plaats, die den
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naam heeft zeer ongezond te zijn, ziel) naar Tandjoeng Ka-rang en

Oosthavea zal verplaatsen, wordt door enkelen geloofd, door an-

deren betwijfeld. Eenige vertegenwoordigers van den handel te

Teloek Betoeng hebben al concessie aangevraagd voor den aanleg

van -een smalspoorbaan van daar naar Oosthaven. De Regeering

heeft den aanvragers verzocht aan te toonen, dat langs dit lijntje

een niet al te onbeduidend vervoer is te verwachten. Mocht dit

werkelijk het geval zijn, dan is het waarschijnlijk, dat de Regeering

zelve het lijntje legt.

Op 1 Januari 1916 was de lijn" in exploitatie tot Tëgigëneng. In

het oorspronkelijke plan voor de Lampoengsche lijn is eene wijzi-

ging gebracht. Eene door het Departement van Landbouw, Nijver-

heid en Handel ingestelde commissie rapporteerde, dat de te door-

snijden streek ongeschikt was voor Europeesche cultures, en dat

men zich meer naar het Westen, naar den voet der bergen, moest

lichten , waar zoowel voor de bevolking als voor de groote

cultures de beloften liggen. Nu wordt aan het oude tracé voor-

loopig niet verder gewerkt en zal eerst het stuk Praboemoelih

—

Batoeradja worden gelegd.

De Lampoengsche lijn blijft voorloopig van localen aard. Mogelijk

zelfs zal de verlenging der Palembangsche lijn naar Lahat en

Tebing Tinggi (aan de Moesi) eer aan de orde komen.

De Palembangsche lijn is sedert Nov. 1915, over 78 K.M., tot

Praboemoelih in exploitatie. Deze lijn kon niet langs de Ogan of

de Lematang worden gelegd, omdat deze rivieren hare oevers in

den regentijd over eene groote breedte overstroomen. De baan is

gelegd over de waterscheiding tusschen beide.

Voedingslijnen zullen later worden gelegd naar de Wai Lima,

naar Menggalö, naar Moeara Doea en van Batoeradja en Palembang

uit naar Lontar en Tandjoengradja, beide aan de Ogan.

Over November 1915 was de opbrengst der 117 K.M. in exploi-

tatie ƒ11.379 of ƒ3,24 per dagkilometer. De Lampoengsche lijn

brengt het meest op.

Gouveriinin nts-aufodienst.

Aansluitend aan stoombootdiensten Op de rivieren en aan den
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spoorweg, heeft de Regeering autodiensten ingesteld voor het ver-

voer van post, reizigers, goederen en geld. Die autodiensten hebben

voor het verkeer belang, dooh voor het vervoer van landbouwpro-

ducten zijn /.ij slechts van geringe beteekenis- tn 1907 werd deze

dienst geopend in Palembang en in HUL' uitgebreid tot Bengkoelen

;

in 1914 werd een dienst ingesteld op Sumatra's Westkust.

Van Moeara Enim, aansluitend aan den hekwielerdienst, rijden

de auto's in vaste diensten naar Moeara Dun/ en over Lahat naar

Bliti en naar Pagar Alam; van Bengkoelen naar Moeara

Aman; van Bengkoelen uit rijden ook vrachtauto's over Tjoero&p

en Moeara Bliti naar Mn, urn Klingi, aansluitend op de Moesi-

hekwielers, en naar Ketahoen.

Op Sumatra's Westkust begon een dienst van Fort de Koek naar

/,• Sikaping, thans doorgetrokken tot Sibolga, aldus Kaö

on Mandailing verlossend uit hun isolement, terwijl ook diensten

naar Fort van der Capellen en van Solok naar Moeara Laboeh

zullen worden ingesteld. Bij suppletoire begrooting voor 1916 zijn

de gelden aangevraagd voor een dienst Sibolga—Taroetoeng

—

I ï;i

!

Hier en daar verrichten Waterstaats-auto's transportdiensten, of

bestaan particuliere autodiensten.

Karren- en prauwenverkeer.

Voorshands blijven de prauwen op de bevaarbare rivieren, en de

'-. door karbouwen, soms door koeien, zelden door paarden

ken vrachtkarren, op de wegen nog zeer belangrijke ontwik-

kelingsfactoren. De stoffeering der rivieren zijn de prauwen; die

dor wegen de vrachtdragers, de pedati's en de karretjes. De drie

genwoordigen ook drie economische ontwikkelings-

en. Waar nog slechts paden zijn, heersenen de vrachtdragers;

do vrachten worden op het hoofd, op den rug, aan den pikoelstok

of door twee man aan den stok gedragen.

Zijn er breedere wegen, dan verschijnen ook de pedati's in lange

rijen; zijn de «regen verhard, dan komen er spoedig rijtuigen. „Kan

men er al een karretje krijgen?" is eene kenmerkende vraag naar de

ontwikkeling eener streek.
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Wegenplan.

Bij de bespreking der afzonderlijke deelen van Sumatra zijn de

gewone wegen opgesomd en zagen wij hoc sterk wordt gewerkt

aan de uitbreiding van het net. Sumatra heeft thans 3000 K.M.

wegen, d. i. zooveel als bijna 2 maal de lengte-as van het eiland.

Java, dat in 1848 nog maar 5000 K.M. wegen had, telt er thans

27000 K.M., d. i. 27 maal de lengte-as. Of wel: Sumatra heeft

1 K.M. weg op 145 K.M. 2 oppervlakte; Java 1 op 5 K.M. 2

In 1914 is een algemeen wegenplan voor Sumatra door den Direc-

teur der B.O.W. vastgesteld. Zonder buitengewone werken komt

een K.M. weg van het gebruikelijke type, met eene kruinbreedte

van 5 M., waarvan 3 M. verhard, en afgesloten door dijkjes en

goten, op ƒ6000.

Het gebeurt wel eens, dat de wegen er al zijn, maar het verkeer

uitblijft. Indolentie der bevolking, een verkeerd gekozen tracé, ge-

brek aan toevoerpaden kan daarvan de oorzaak zijn. In bergstreken

gebeurt het soms, dat de weg veel levendigheid vertoont en toch

door een onbewoonde strook land loopt. Dat is het geval als de

weg over een kam of een rug loopt om rivieren, ravijnen en steile

hellingen te mijden, terwijl de dorpen en bebouwde gronden be-

neden in de dalen liggen.

De bewoners der landen van oude ontwikkeling, opgegroeid te-

midden van allerlei soorten van wegen, hebben er geen begrip van,

welk een reusachtig en kostbaar werk het aanleggen van wegen

van eenige honderden K.M. lengte is in eene wildernis van moe-

rassen en wateren, of van bergen en ravijnen. Alleen het zoeken

van een geschikt tracé in het ingewikkelde wirwarterrein is al bij-

zonder moeielijk.

Pasarwezen.

Soms even belangrijk als wegenaanleg is het oprichten van een

pasar of markt voor den vooruitgang eener streek.

Het Maieische woord voor de samenkomst van koopers en ver-

koopers, van ambachtslieden en hunne klanten, en ook voor den dag,

waarop die samenkomst plaats vindt, is pekan. Met pasar bedoelt

de Maleier alleen de plaats, het terrein. De menschen gaan naar de
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pekan op den pekan-dag; de kooplieden huizen op en om de pasar.

In alle graden van ontwikkeling vindt men die markten. In de

dunstbevolkte streken, zooals de Gajölandpn, ontbraken ze tot voor

kort geheel. Elders vindt men aan eene kruising van paden of

wegen eenige uiterst primitieve loodsjes, waar stil en schuchter

éénmaal 's weeks wat geringe handel wordt gedreven. En zoo kan

men velerlei graden onderscheiden tot de schitterende markten van

Port de Koek. Pajökoemboeh, Padang Pandjang en andere plaatsen

in de Padangsche Bovenlanden toe, waar 20 a 40 000 bezoekers

komen en de kleinhandel wordt gedreven in hij/onder mooie hallen.

I >e pasar is daar het brandpunt van het maatschappelijk leven. Er

wordt niet alleen handel gedreven, maar ook ambachtslieden van

allerlei aoort bedienen er hun klanten. Men kan daar uren ver-

roeven en steeds nieuwe stof vergaren voor de kennis van het volk,

van zijn arbeid, zijn leven en streven. De handelaars reizen van

de eene markt naar de andere, naar een vasten eyclus de pasars

bezoekend, hun zaken daarnaar regelend. Niet altijd zijn de pasars

op de groote plaatsen. Deze liggen in de streken met groote com-

plexen sawahgrond; de pasars op de punten van druk verkeer, bij

de samenkomst of splitsing van wegen. Zoo heeft de pasar dan

ook niet altijd den naam van de gemeente, op welker grondgebied

zij ligt en is de naam der eerste buitenaf wel, die der laatste niet

bekend.

Talrijk zijn de plaatsnamen op Sumatra, die zijn samengesteld

uit het woord pekan of pasar en den naam van den weekdag,

waarop de pasar plaats heeft.

Gewoonlijk bestaan er pasar- of gemeentefondsen, waaruit de

kosten van bouwen, onderhouden en schoonhouden der loodsen

worden bestreden. De vreemdelingen, op en om de pasar vertoevend

en winkelend, staan veelal onder een afzonderlijk hoofd, dat tevens

dr marktgelden int en administreert.

In de cultuurstreken treden de wdnkels, magazijnen van alle be-

noodigdheden voor de werklieden, meer op den voorgrond. Naar

deze winkels, „Jcedai'\ wordt ook wel de heele winkelbuurt als de

kedai aangeduid.



X. ONZE VESTIGING OP SUMATRA.

§ 48. Langzame uitbreiding van ons gezag tot 1824.

In de eerste twee en een kwart eeuw onzer koloniale geschie-

denis leek het er niet naar, dat Sumatra voor ons ooit van belang

zou worden. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie heeft al heel

weinig vreugde aan het groote eiland beleefd. Producten om in

en uit te voeren waren er genoeg, maar de Sumatranen of hunne

vorsten handelden liever zelf. Het bleek der Compagnie onmogelijk

haar handelsmonopolie ook op Sumatra door te voeren. Daarbij

vond zij dikwijls de Engelschen in haar vaarwater, ja tot in 1871

toe zijn de Nederlanders in hunne heerschappij over Sumatra door

deze natie meermalen gedwarsboomd.

De wijze der uitbreiding run ons gezag was ongelijk in de verschillende deelen.

De ontwikkeling van onze macht op Sumatra geschiedde aan de

Noord- en Oostkust langs andere banen dan aan de Westkust en

diep in het binnenland. Dit verschil hangt samen met de natuur-

lijke gesteldheid van het eiland. Aan de Oostkust met hare groote,

ver landwaarts in bevaarbare rivieren konden zich Inlandsche rijken

ontwikkelen. Elk stroomgebied vormde daar eene politieke een-

heid, waarvan de grenzen naar het binnenland reikten tot zoover

de hoofdstroom en zijne bijrivieren goed bevaarbaar waren. Verder

het binnenland in werd de macht der kustvorsten meer en meer

schemerachtig en bestond deze ten slotte alleen in naam.

Elk dier rijken heeft zijn eigen geschiedenis van opkomst, bloei

en ondergang; van ondcrlingen naijver en strijd; van successie-

oorlogjes; van contracten met de blanke handelaren, gesloten en

geschonden al naar het oogenblikkelijke belang dit meebracht.
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Waar de groote rivieren ontbreken, breidde het Nederlandsche

g /ii'h meer geleidelijk uit, door inlijving van kleine gebieden,

door onderzoek van en vestiging in tevoren onbekende landstreken.

Deze Langzame indringing had op Sumatra over het geheel een

minder vreedzaam karakter dan op .lava ; meer en feller oorlogen

zijn er uoodig geweest.

Hoofdlijnen der geschiedenis onzer vestiging op Sumatra.

De tegenwoordige administratieve indeeling van Sumatra berust

in hoofdzaak op historische gronden. Eet is nochtans weinig aan-

lokkelijk te trachten, binnen het bestek van ren werkje als dit, de

geschiedenis van elk der tegenwoordige gewesten afzonderlijk te

schetsen. Liever willen wij beproeven de hoofdlijnen uit te zetten,

waarlangs de historie der vestiging van ons gezag op Sumatra in

haar geheel zich heeft bewogen.

' Die hoofdlijnen zijn:

!»•• suprematie van Javaanscdie rijken over Zuid-Sumatra.

De opkomst, de bloei en het verval van het Atjehsche rijk en de

geschiedenis van Noord-Sumatra.

De vestigingen van de Compagnie, en later van het Gouvernement,

op kustplaatsen in Midden- en Zuid-Sumatra.

Het Engelsche tusschenbestuur en de imperialistische politiek van

Raffles.

De Padri-Oorlog.

Het tijdperk, beheerscht door het Londensche tractaat.

De Atjeh-oorlog.

De inlijving der laatste onafhankelijke landschappen en de invoering

van meer intensief bestuur sedert 1904.

c; 49. J>< suprematie van Javaansche rijken over Zuid-Sumatra.

Do rijken van Palembang en Djambi waren in de 15de eeuw

koloniën van het Javaansche Madjapahit; zij waren een tijdlang

ren semi-Javaansch land ; de taal en de kleeding, plaatsnamen en

titels dragen daarvan nog de blijken (zie p. 123 en 130). Tot zelfs

in liet regen woordige Gouvernement van Sumatra's Oostkust zijn

enkele Bporen van oude Javaansche immigratie aan te wijzen.

Na den val van Madjapahit op het einde der 15de eeuw trad de
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Sultan van Banten hier in do rechten van Rl&djapahit. In het midden

der 16de eeuw kwam een nieuw vorstenhuis op den troon van Pa-

lembang. De verhouding met den Bantenschen leenheer was slecht

en al spoedig maakten de beide rijken zich onafhankelijk.

De vorsten van Palembang en Djambi waren het echte type van

de Maleische kustvorsten. Bij uitnemendheid verstonden zij de

kunst de bewoners der binnenlanden te exploiteeren door her heffen

van uitvoerrechten en door gedwongen winkelnering. Eenmaal, later

meermalen 's jaars, moesten de binnenlanders eenige levensbehoeften

tegen zeer hooge prijzen of tegen zeer laag getaxeerde producten

in natura van den Sultan koopen.

De volkshoofden in Bengkoelen heetten eveneens ondergeschikt

aan den Bantenschen Sultan, doch ook hier oefende deze geen wer-

kelijke macht uit.

Anders was het gesteld in de Lampoengsche districten. Deze

vormden eene werkelijke onderhoorigheid van Banten en behoorden

als zoodanig tot de invloedssfeer der Compagnie. Dit handelslichaam

bezat fortjes te Menggala en te Semangka en had contracten ge-

sloten voor de levering van peper. Door eene overeenkomst met

den Sultan van Banten kreeg de Compagnie de Lampoengs van dit

rijk in leen (1752), doch zij liet er zich nu evenmin gelden als

tevoren. Dit bleef zelfs zoo, toen Daendels in 1808 zijne overwin-

nende expeditie tegen Banten voerde, tengevolge waarvan dit rijk

de Lampoengs moest afstaan aan de Regeering en daarmede de

Javaansche overheersching op Zuid-Sumatra voorgoed een einde

nam.

50. Het Atjehsche rijk en Noorfl-Sumatrci.

Reeds kort na het ontstaan van het Atjehsche rijk (zie p. 129)

vinden wij berichten omtrent heerschappij van Atjeh in staatjes op

de Oostkust. In het midden der 16Ju eeuw kwamen de rijken van

Aroe (Langkat) en Gasip (Siak) onder Atjehsch opperbestuur. Siak

ging echter spoedig voor Atjeh verloren; op het einde der 16de eeuw

kwam Siak onder het Minangkabausche rijk, dat het landschap

weer in leen afstond aan Djohor. (Zie de volgende §).

Deli maakte zich in 1669 los van Atjeh en kwam eerst in 1780
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onder Siak. Gedurende de korte periode van 1S54— 1858 was Deli

weer een leenrijk van Atjeh.

Onze aanraking met Atjeh begint op 21 Juni 1599. Op dien dag

kwamen de gebroeders Cornelia en Frederik Houtman op hun

tweede reis naar Oost-Indië ter reede van Atjeh, elk als kapitein

van een door den MMdelburgschen koopman Balthazar deMoucheron

uitgezonden schip. Cornelis werd den l en September verraderlijk

door Atjehers vermoord aan boord van zijn schip; Frederik ge-

raakte in gevangenschap. De Portugeezen, destijds nog in Atjeh

handel drijvend, zagen hun concurrenten met leede oogen komen en

wakkerden het wantrouwen tegen de nieuw-aangekomenen aan.

< >p 21 Nov. 1600 kwam Paulus van Caerden met twee schepen

voor Atjeh. na tevoren Banten, Pariaman, Tikoe en Pasaman te

hebben bezocht om peper op te koopen. Hij was in 1599 uitge-

varen als kapitein op een der schepen van Pieter Both's reis, maar

was van zijn gezelschap afgeraakt. Ook tegen hem koesterden de

Atjehers verraderlijke plannen; Frederik Houtman wist echter aan

boord van de Hollandsche schepen te komen om Van Caerden te

waarschuwen, waarop deze haastig vertrok, na eerst vier Atjehsche

vaartuigen in beslag te hebben genomen. Frederik Houtman was

naar den wal terug gekeerd om de belangen der Hollanders bij den

Sultan te bepleiten. Hij verkreeg evenwel zijne vrijheid niet en

werd naar Pidië gevoerd.

Spoedig daarna keerde het tij. De Sultan raakte in onmin met

zijn Portugeesche vrienden en begon eene Hollandsch-gezinde poli-

tiek te voeren. Juist op tijd kwamen (in December 1601) de Roy

en Bicker met twee Zeeuwsche schepen ter reede. Frederik Hout-

man werd losgelaten en maakte later nog eene Indische carrière,

waarin hij zich zeer verdienstelijk toonde, o. a. door het uitgeven

van het eerste Maleisch-Nederlandsche Woordenboek en van een

zeevaartkundig werk.

De Roy en Bicker sloten eene overeenkomst met den Sultan, waarbij

deze verlof gaf tot het oprichten van de faetory Zeeland. De ver-

houding was eensklaps zóó innig geworden, dat de Sultan Atjehsche

gezanten meegaf naar Nederland. Deze werden in 1602 door Prins

Maurits in diens kamp ontvangen.
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De gouden eeuw van het Atjehsche rijk valt ongeveer samen

met die van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Onder den

vermaalden Sultan Iskandar Moeda (1007— 1030) stond Atjeh op

het toppunt van zijn macht. Niet alleen was' de Sultan opper-

machtig, op de Westkust tot Indrapoera en op de Noord- en Oost-

kust tot Deli, doch ook op verschillende punten van het schiereiland

Malaka heerschte de havenkoning van Atjeh.

De pro-Hollandsche politiek van Sultan Iskandar Moeda duurde

tot 1010; in dat jaar maakte hij den Hollanders het handeldrijven

op de Westkust onmogelijk, zoodat de factory Zeeland werd opge-

heven. Na zijn dood werd de goede verstandhouding weer hersteld.

De nieuwe Sultan Iskandar Tsani verleende den Hollanders zelfs

krachtdadige hulp bij het ontweldigen van Malaka aan de handen

der Portugeezen in 1641.

Na den dood van Iskandar Tsani begon de macht van het Atjehsche

rijk snel te tanen. Eerst regeerde zijne weduwe en daarna nog drie

andere vrouwelijke Sultans over Atjeh. Talrijke burgeroorlogen woed-

den en de meeste vazallen werden, zoo al niet in naam, dan toch

metterdaad, onafhankelijk.

Dit tijdperk van onrust was voor de Compagnie niet gunstig. De

uitvoeren van peper verminderden; nergens was met eenige zeker-

heid op de houding der machthebbenden op de kustplaatsen te ver-

trouwen. In 1050 werd de Hollandsche bezetting te Përak, een

der vazalstaatjes van Atjeh op het schiereiland Malaka, vermoord;

Atjeh werd geblokkeerd en in 1059 gedwongen een verdrag te

sluiten met de Compagnie, waarbij aan deze de helft van het in

Përak gedolven tin en een handelsmonopolie voor Atjeh werd toe-

gestaan.

Kort daarna werd de verhouding weer slechter ; er brak weer

oorlog uit; de Atjehers werden uit Tikoe verdreven en de Neder-

landers vestigden kantoren te Padang, Tjingko, Tikoe, Pariaman

en Baroes, welke plaatsen nog naambezit van Atjeh waren.

In 1004 blokkeerde Jacob Cau Atjeh en dwong den Sultan tot

het sluiten van een nieuw contract. Na dien tijd had de Compagnie

buiten de grenzen van het tegenwoordige Atjeh geen rekening

meer te houden met dit eens zoo machtige rijk.
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§51. p kustplaa

De Compagnie vestigde op verschillende punten van Sumatra's

kusten handelskantoren, maar daarbij spon zij weinig zijde. Over

in-r geheel was Sumatra een lastposi en had „lier land, waar de

peper groeit" bij de Nederlanders een slechten naam.

l'i/Ii mbang.

In liilT richtte de Compagnie een kantoor op te Palembang,

doch dit werd in L621 weer verlaten, omdat het met verlies werkte.

J)e Palemhangsohe Bchepen braohten zelve de goederen naar Batavia.

De Compagnie beproefde nogmaals haar geluk in de groote

handelsstad in 1640, doei' een contract te sluiten met den Sultan.

Verraderlijke aanvallen in 1642 en 1G57 leerden haar, dat hier

pond voor hare veiligheid noodig was dan een contract.

Daarom werd in 1659 de stad ingenomen en een fort gesticht.

Eerst later werd Palembang van meer belang door het tin van

Bangka. De Sultan oefende over dit eiland suprematie uit en ver-

zekerde zich de beschikking over het op primitieve wijze gedolven

tin. Sedert 1722 wrist de Compagnie door verschillende contracten

met den Sultan zich den opkoop van dit metaal te verzekeren.

Djambi.

In het andere oude leenrijk van Madjapahit, Djambi, richtte de

Compagnie in 1616 een kantoor op ter hoofdplaats voor den opkoop

van peper en boschproducten ; in 1 643 sloot zij het eerste contract

met den vorst. Ook hier deed zij teleurstellende ervaringen op ; in

1690 werd het hoofd der factory vermoord en in 1696 hief zij haar

kantoor op. In 1707 beproefde zij nogmaals op Djambi te handelen

door de oprichting van een kantoor en eene versterking te Moeara

Kompëh, dichter bij zee dan de hoofdplaats, doch ook deze een-

zame post werd weer verlaten in 1724.

Onze volgende aanraking met Djambi begon eerst in 1833. Des-

tijds hadden zeeroovers de monden der Djambi-rivier bezet; de

Sultan was onmachtig hen te keeren en riep de hulp in der Regee-

ring. Deze werd verleend. Nog in hetzelfde jaar evenwel deed de

Sultan een inval in het Palembangsche Rawas. Om deze gebieds-

ling te straffen, zond de Regeering eene expeditie uit; de

Sultan werd gedwongen tot een contract, waarbij hij onze souve-



317

reiniteit erkende, de heffing van in- en uitvoerrechten toestond en

in de invoering van het zoutmonopolie bewilligde, een en ander

tegen een jaargeld van ƒ8000.— . Weer werd eene sterkte gebouwd

te Moeara Kompëh.

In 1855 wilde de nieuw optredende Sultan Taha het contract

niet vernieuwen en na lang dralen zond de Regeering in 1858 eene

tweede expeditie naar Djambi; de kraton werd genomen, Taha

vluchtte naar het binnenland; diens oom Ahmad Nasr'oeddin werd

aangesteld tot Sultan met een Nederlandsen ambtenaar als politiële

agent naast zich.

Nu volgde in Djambi een halve eeuw van verwarring en onrust;

het verhaal daarvan is eene droeve illustratie van de ellende, die

de in dat tijdvak gevolgde onthoudingspolitiek in de Buitenbezit-

tingen meebracht. Ter hoofdplaats speelden de door ons erkende

Sultans een dikwijls zeer verdachte rol; in 1885 en 1895 hadden

te Djambi zelfs moordaanslagen op Europeanen plaats.

In het binnenland heerschte Taha als tegen-Sultan; hij bedreigde

o. a. zoodanig de leden van de Sumatra-expeditie, in 1877—'78

uitgezonden onder Van Hasselt en Veth, dat deze uit Djambi

moesten vluchten.

In 1888 werd door den loop der omstandigheden een broeder van

Taha Sultan en een zoon van dezen kroonprins, doch de rust

keerde niet terug, voordat in 1905 het Sultanaat werd opgeheven

en de Sultan werd verbannen. Thans kan het land, in 1906 met

Koerintji vereenigd en tot eene zelfstandige residentie verheven, zich

in vrede ontwikkelen.

pmpoengs.

In de halve eeuw, die voorafging aan het Djambische tijdvak

van onrust, was het in de Lampoengsohe districten al niet veel

beter gesteld. Nadat in 1808 de Bantensche heerschappij hier was

geëindigd, bemoeide de Regeering zich zoo goed als niet met dit

gewest. Het kreeg zekere beruchtheid als toevluchtsoord voor mis-

dadigers en politieke vluchtelingen.

Van 1825 tot 1856 heerschten er af en toe woelingen, verwekt

door de familie Raden Intan, hoofd van de marga Negara Ratoe.

Tegen Raden Intan den oude trad de Regeering op in 1825; diens
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zoon Raden Intan Koesoema werd in 1834 verbannen; in 1850 en

1856 hadden kleine expeditie'a plaats tegen diens zoon, weer Raden

Intan gohoeton ; de laatste sneuvelde in 1S5(! en zijn medestanders

vielen in onze handen. Na 1859 begon liet Gouvernement feitelijk

bestuur te voeren in dir gewest.

Oostkust.

De destijds zoo onbelangrijke oostkust benoorden Djambi kon

weinig de aandachl trekken. De Soetan van Indragiri was een

leenman van den Sultan van Rian en Lingga en raakte zijn leen-

heer kwijt, toen deze in 1912— '13 werd afgezet.

( tas eerste contract met den Soetan van Indragiri dateert van

1838; in 1878 werd de eerste controleur te Rengat geplaatst. Na

1905 is de afdeeling Indragiri belangrijker geworden door de in-

voering van bestuur in de Kwantan-landschappen en de toevoeging

daarvan aan die afdeeling.

Nadat Arjeii op de Oostkust zijn macht had verloren, heetten de

meeste Oostkust-staatjes onderhoorig aan den Sultan van Djohor,

wiens eigen rijk de zuidpunt van Malaka en het eiland Singapoera

omvatte. Met dezen Sultan sloot de Compagnie in 1689 een con-

tract, waarbij haar tolvrij e alleenhandel op de Siak-rivier werd

verleend. De Compagnie richtte een kantoor op te Petapahan aan

de Tapoeng Kiri, maar reeds in het volgende jaar werd dit verlaten

en besloot men den geringen handel op Siak vanuit Malaka te

bedienen.

In 1717 wist Radja Ketjil van Siak zich te ontslaan van de

leenboorigheid van Djohor, ja zelfs onttroonde hij zijn leenheer en

nam diens plaats in, doch vier jaar later raakte hij Djohor weer

kwijt. Sedert dezen Siak-Djohorschen oorlog wilde de Sultan van

Siak zich op de Oostkust gaarne als de leenheer, of althans als de

meerdere, der overige vorsten doen erkennen.

Djohor heeft nooit weer zijne suzereiniteit over Siak kunnen laten

gelden. Sultan Soelêman van Djohor stond in 1745 Siak af aan de

Compagnie. Deze gevoelde echter geen lust om dit geschenk te

aanvaarden.

In 17Ö.") vestigde de Compagnie weer een kantoor in Siak, te

Poelau Gontong, een eiland in de Siak-rivier. Ook hier weer tegen-
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spoed en schade; in 1759 werd onze bezetting op Poelau Gontong

uitgemoord en in 1765 de post opgeheven.

In 1761 kwam in Siak met Sajjid Ali het thans rcgeerende vor-

stenhuis, uit het geslacht van den Profeet Moehammad, op den troon.

Westkust.

Toen de macht van Atjeh zich niet meer tot bezuiden de rivier

van Singkel uitstrekte, kon de Compagnie op de Westkust rustiger

haar kantoren vestigen. Tot zelfs in Bengkoelen richtte zij in 1664

enkele peperkantoren op, doch in 1670 werden deze weer verlaten.

Steeds heeft men te Padang veel last gehad van aanvallen van

lieden uit de Ommelanden. In 1669 werd zelfs ons fort te Padang

verbrand, zoodat de Compagnie tijdelijk de kantoren op de West-

kust ontruimde. In December 1793 had te Padang een merkwaardig

voorval plaats. De Fransche kaperkapitein Le Même verscheen voor

Padang; de stad capituleerde onmiddellijk en werd met alle Com-

pagniesgoederen aan Le Même overgegeven. Veertien dagen later

verdween deze met een grooten buit, waarbij ook particuliere

eigendommen.

In de tegenwoordige residentie Tapanoeli was in het Atjehsche

tijdvak Baroes, oudtijds Pansoer of Fansoer geheeten, de grootste

havenplaats, vooral bekend door den uitvoer van kamfer (kapoer

Baroes).

§ 52. Engelsch bestuur op Sumatra.

De verschillende Engelsche handelscompagnieën smolten in de jaren

1702—1708 samen tot de United Company of Merchants trading

to the East Indies, welk lichaam tot 1857 heeft bestaan.

Op en om Sumatra hebben de concurrentie en de naijver tusschen

Engelsche en Nederlandsche compagnieën zich het sterkst geuit.

In 1620 — juist toen Coen eenige Engelsche schepen bij Tikoe

had laten vermeesteren, — kwam het bericht uit Europa, dat beide

naties besloten hadden in Oost-Indië eene vereenigde actie te voeren.

De concurrenten moesten dus elkander verdragen, doch dit duurde

slechts vier jaar. In 1624 nam de Ilollandsche compagnie te Batavia

den handel weer alleen ter hand. De Engelschen beproefden nog

in December van dat jaar op Poelau Goendi (Lagoendi), onder den
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Lampoengsohen wal, een tegen-Batavia (<• stichten, maar zij moesten

dat eiland reeds in Mei van het volgende jaar verlaten om het'

ongezonde klimaat.

Van 1628— 1682 hielden de Engelschen hun voornaamste han-

delskantoor te Banten, dar als onafhankelijk rijk nog ten handel

kon toelaten, wie hei verkoos. Maar de oorlog tusschen Soeltan

• i Banten en diens zoon Kahar of' Soeltan Hadji gaf der

Compagnie gelegenheid zich in de Bantensche zaken te mengen.

Zij trok partij voor don zoon; de Engelschen waren dus voor den

vader. Soeltan Hadji won mor behulp dor Compagnie; deze liet

zich beloonen mor een contract voor de uitsluitende levering van

de peper tegen een vasten, lagen prijs (1684). Den Engelschen werd

ir goed In-r verblijf binnen Banten ontzegd.

I

/• Engelschen in Bengkoelen.

Xu vestigden zij zich op de Westkust van Sumatra, eerst te Pa-

riaman (doch hier heeft hunne vestiging nooit veel beteekend) en

daarna in Bengkoelen, op uitnoodiging van Inlandsche hoofden, die

verklaarden ondergeschikt te zijn aan Soeltan Agoeng.

Hun hoofdzetel was gevestigd in het fort York te Pasar Silëbar,

doch wegens de ongezondheid dezer plaats begonnen zij in 1714

10 K.M. Zuidelijker het aanzienlijke, nog bestaande fort Marlbo-

rough te bouwen, wraaromheen de tegenwoordige hoofdplaats Beng-

al is gegroeid.

Tot 1825 hebben de Engelschen te fort Marlborough geheerscht

en hun gebied telkens uitgebreid. In 1717 stichtten zij het fort

Anna te Moko-Moko; ook elders aan de Bengkoelensche kust,

later zelfs in het binnenland, hadden zij hun kantoren.

In 1T4Ö vestigden zij zich te Poelau Pisang op de reede van

Kroë. op welk eiland thans nog eene drukke handelskampoeng ligt.

Van hieruit knoopten zij zelfs betrekkingen aan met Lampoengsche

hoofden. Nog hatelijker voor de Hollanders was, dat zij zich in

1752 tot voorbij de Hollandsche posten van Sumatra's Westkust

vestigden, re Xatal en op het eilandje Pontjang Ketjil, in de baai

van Tapanoeli.

De voordeelen van den peperhandel verdwenen voor de Engelsche

evengoed als voor de Hollandsche Compagnie; de peper werd te
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goedkoop en werd mede in overvloed geteeld in Atjeh, waar geen

monopolie-opkoop bestond. Maar toch bleef het bezit van Bengkoelen

voor de Engelschen van veel waarde, omdat zij van hier uit het

Hollandsche handelsmonopolie van enkele winstgevende artikelen,

opium vooral, konden bestoken.

De andere posten op Sumatra gaan over aan de Engelschen.

Tijdens den 4den Engelschen oorlog (1780— 1784) verschenen

eenige Engelsche Compagniesschepen voor Padang, dat zonder slag

of stoot werd overgegeven (1781); de andere posten volgden. Bij

den vrede kregen de Nederlanders hun bezittingen op de Westkust

weer terug.

De ontredderde Compagnie bemoeide zich niet meer met hare

dure en nuttelooze posten op de Westkust, en toen in 1795 de

oorlog van de Republiek met Engeland weer uitbrak, gaf de plaatse-

lijke bestuurder te Padang de stad aan de Engelschen over als

gevolg der stadhouderlijke proclamatie, waarbij de Koloniën onder

de bescherming der Engelsche kroon werden gesteld. De. andere

posten op Sumatra volgden ; Palembang, als onderhoorigheid van

Java, het laatst, in 1811.

Toen Sultan Mahmoed Badroeddin van laatstgenoemd rijk vernam,

dat Java aan de Engelschen was overgegeven, overviel hij ons fort

en deed bijna alle ' Nederlanders vermoorden. Op' last van den

Luitenant-Gouverneur Raffles veroverde Gillespio de stad Palembang

;

Badroeddin vluchtte en diens jongere broer Ahmad Nadjmoeddin

werd Sultan ; bovendien werd Palembang gedwongen de eilanden

Bangka en Blitoeng aan de Engelsche O. I. compagnie af te staan.

Restauratie.

Bij de conventie van Londen van 13 Augustus 1814 werd de

teruggave der door Engeland voor Nederland bewaarde koloniën

geregeld, doch door den loop der gebeurtenissen in Europa duurde

het tot 1816 eer men begon de verschillende onsamenhangende

posten weer in Nederlandsche handen te brengen. De Luitenant-

Gouverneur van Java Sir Thomas Stamford Rafrles legde in dat

jaar zijne waardigheid neer, vertrok naar Europa, en kwam in 1818

terug naar Indië als Luitenant-Gouverneur van Bengkoelen.

Rafrles was een man van buitengewone bekwaamheid. Zijn haai

21
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de Nederlanders waa nier minder buitengewoon. Hij, en vele

andere Engelsche ambtenaren met hem, vonden dat de Engelsehen

veel te veel hadden teruggegeven, en waren er op uit te reageeren

op de bepalingen der conventie van Londen. Waren zijn chef, de

GK)uverneur-generaal Eastings van Britech-Indië, en de Engelsche

Regeering even Imperialistisch gezind geweest als Etaffles, dan zou

Nederland Btellig thans niet geheel Sumatra bezitten.

itir van Palembang.

Rafflea kon beginnen niet Palembang. De regeeringscommissaris

Herman Mnntinghe had daar in 1818 het Xederlandsche gezag

overgenomen on den Sultan Nadjmoeddin gedwongen zijn rechten

<>I>
de binnenlanden aan Nederland af* te staan. Raffles zond nu van

uit Bengkoelen een gezantschap naar Nadjmoeddin en haalde dezen

over zi'h onder Engelsche bescherming te plaatsen en eene Engelsche

bezetting te ontvangen. Mnntinghe antwoordde daarop door Nadj-

moeddin te onttronen en den in 1811 afgezetten moordenaar Badr-

oeddin weer Sultan te maken.

Deze maakte van zijn herkregen macht in Juni van dat jaar

gebruik om ten tweeden male ons fort aan te vallen en de Neder-

landers te dwingen dit te ontruimen.

Eene tegen Palembang uitgezonden expeditie onder den vice-

admiraal Wolterbeek mislukte (1819). Bij eene tweede expeditie in

1821 onder De Koek werd Palembang veroverd. Badroeddin werd

naar Ternate verbannen, een zoon van Nadjmoeddin als leenvorst

aangesn-ld en aan Nadjmoeddin zelve werd vergund met den blooten

titel van Soesoehoenan in de buurt van Palembang te blijven wonen.

Vader en zoon Nadjmoeddin toonden spoedig hunne onbetrouw-

baarheid. Ook was de binnenlandsche bevolking onder de Sultans-

familie weer zoodanig aan afpersingen blootgesteld, dat de Regeerings-

commissarifi Van Sevenhoven in 1823 den Sultan dwong tot een

contract, waarbij deze een vast inkomen kreeg en bestuur en

rechtspleging grootendeels aan het Gouvernement moest overlaten.

Reeds in liet volgende jaar werd dit contract weder geschonden.

Nadjmoeddin en zijn zoon deden verraderlijke aanslagen; de eerste

werd te Batavia geïnterneerd; de zoon viel in den nacht van 23

op 24 November onze troepen aan, doch werd afgeslagen. Hij
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vluchtte naar het binnenland, viel in 1825 in onze handen en werd

verbannen naar Bangka.

Voor de binnenlandsche bevolking bracht deze annexatie echter

geen verdere verandering, dan dat zij in de volgende veertig jaren

door van landswege aangestelde of erkende hoofden werd uitgebuit

in plaats van door de Sultansfamilic. Het kwam tot een opstand,

die door den luitenant-kolonel De Brauw werd gedempt, waarna

eindelijk (in 1864) een werkelijk bestuur werd ingevoerd. Elders

is reeds verhaald, hoe in 1860 Redjang, in 1864 Semindo en van

1864

—

^GQ de Pasoemah-landen werden ingelijfd.

Verdere machinatiën van Saffies.

Raffles bleef streven naar beheersching van straat Soenda en

straat Malaka als toegangswegen naar het verre Oosten, en naar

de stichting van eene mededingster van Batavia. Krachtens de oude

betrekkingen tusschen fort Marlborough en de Zuidelijke Lampoengs

verlangde hij een deel van dit gewest en een maritiem station aan

de Katoembajan-baai (aan de Z. O. punt van de Semangka-baai).

Het plan om aan den ingang van straat Soenda eene concurrente

van Batavia te stichten mislukte echter door de houding van den

Gouverneur-Generaal Hastings eu den Baad van Bengalen.

Toen de Nederlandsche regeeringscommissaris te Padang kwam

(Juni 1818), wist Raffies de overname van het bestuur een jaar

lang te vertragen en bereisde hij inmiddels de Bovenlanden, over-

eenkomsten sluitend met verschillende hoofden, met het doel de

Nederlanders vóór te zijn.

Hij maakte chicanes om den overgang van Blitoeng aan ons gezag

te beletten, want, zoo redeneerde hij, wèl waren in 1812 Bangka

en Iïlitoeng door den Sultan van Palembang aan de Engelsche com-

pagnie afgestaan, maar bij de Londensche conventie van 1814 was

alleen Bangka genoemd als compensatie voor de aan de Engelschen

gelaten voormalige Xederlandsche vestigingen op de kust van Mala-

bar. Hij reisde in 1818 naar Calcutta om Hastings tot zijne imperia-

listische politiek te bekeeren en had daarbij eenig succes. Wèl

werd overeengekomen, dat men straat Soenda maar geheel aan de

Hollanders zou overlaten, doch de beide ingangen van straat Malaka



324

wilde iaën tol eiken prijs door Engeland doen beheerschen. De

gouverneur van Poelau Pinang Basserman had in 1818 door den

resident Farquhar van Malaka roods contracten doen sluiten met

de Sultans van Riau on Siak. Torn de laatste eenige maanden later

zich door een contract mei Wolterbeek onder Nederlandsche be-

Bcherming Btelde on de oude banden weer aanknoopte, besloten

Kastinga en Raffles Siak maar te laten loopen, doch zich de be-

heorsching van straat Malaka te verzekeren.

Op Atjeh Bloegen zij daartoe het eerst het oog. Daar was juist

,.,.,, successie-oorlogje aan den gang. Raffles trok partij voor Alaoedin

Djohar Alani Sjah en sloot met dezen een contract (April 1819),

waarvan de hoofdbepalingen waren: de Engelsche compagnie zegt

Atjeh zijne bescherming toe; zij krijgt daarvoor het recht op Atjeh

handel te drijven met uitsluiting van andere Europeanen en van

Amerikanen. Een Engelsche resident zal gevestigd zijn op de hoofd-

plaats. Atjeh mag geene overeenkomst aangaan met eenige andere

mogendheid zonder toestemming der Engelsche regeering.

De volgende zet was de vestiging op Singapoera (Febr. 1819).

Dit eiland vormde met het Zuidelijkste deel van Malaka (Djohor)

een deel van het Sultanaat van Riau en Lingga en stond dus onder

Xi'urrlandsche suzereiniteit. De daad van Raffles was alzoo geheel

onwettig; hij gaf haar een valschen schijn van recht door eene

overeenkomst te sluiten met den Riauschen stedehouder te Djohor

en door de schepping van het Sultanaat Djohor onder een anderen

Riauschen vorstenzoon, daarvoor van Riau naar Djohor gelokt.

Door Singapoera tot eene volstrekte vrijhaven te maken en door

allerlei vrijgevige bepalingen wist Raffles van dit voor den

handel zoo gunstig gelegen punt werkelijk de evenknie van Batavia

r<- maken.

Zóó zag Raffles althans één zijner stoute droomen vervuld; op

het eigenlijke Sumatra bezaten de Engelschen echter niet anders

dan Bengkoelen, Natal en Pontjang Ketjil.

53. Padri-Oorlog.

Tijdens het Engelsche tusschenbestuur ontstond in de Padangsche

Bovenlanden eene godsdienstige beweging, die spoedig het karakter
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aannam van een godsdienstoorlog, verwekt door een deel der be-

volking, dat de Moslimsche beginselen in strengeren zin zich eigen

had gemaakt dan de meerderheid en met geweld de zeden der

Minangkabauers wilde hervormen en de naburige heidenen be-

keeren. Na de Restauratie werd de Nederlandsehe Regeering in den

strijd gemengd en sedert kreeg die oorlog den vreemden naam van

Padri-oorlog.

Padri is een Portugeesch woord, waarmee priesters worden aan-

gesproken. In Noord- en Midden-Sumatra is dat woord, in den tijd

dat Portugeesche handelaren aldaar gevestigd waren, wel in gebruik

gekomen om priesters aan te duiden. Daar de groote meerderheid

der Europeanen in Indië destijds in nog meerdere mate dan thans

onkundig was van het wezen van het Mohammedaansche geloof,

anderzijds de Inlanders geen begrip konden hebben van het wezen

van een priesterambt der Christenen, en beide partijen zich de

godsdienstige toestanden elders dachten naar analogieën in het eigen

geloof, kon de naam Padri in het verkeer tusschen Europeanen en

Inlanders zoowel de beteekenis krijgen van Roomsch-Katholiek

priester, als van een Inlander, behoorende tot de groep van per-

sonen, die zich bijzonder beijveren voor den Mohammedaanschen

godsdienst of die eenig ambt in verband met den godsdienst be-

kleeden. In de Inlandsche wereld wordt deze groep gewoonlijk

aangeduid als die der „poetih", witten, in het wit gekleeden, waar-

tegenover dan de gewone lieden de „zwarten" of (op Java) „rooden"

worden genoemd.

Dat de stoot tot genoemde strengere opvatting van den Moham-

medaanschen godsdienst van buitenslands, o. a. van Mekka kwam,

is niet onwaarschijnlijk. Daarvoor pleit, dat tot dé leiders der be-

weging in de Padangschc Bovenlanden een drietal pas terugge-

komen hadji's behoorden. Deze hadji's hadden te Mekka vertoefd

tijdens het Wahhabietenbestuur aldaar en uit dit samenvallen is

wel eens geconcludeerd, dat zij de Wahhabitische denkbeelden aan-

hingen. Men hoort echter nooit, dat zij hebben gestreden voor de

specifiek-Wahhabitische zaken: bestrijding der vereering van doode

of levende heiligen, van het tabak rooken of van de erkenning der

vier orthodoxe rechtsscholen. Daarentegen was hun strijd gericht
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tegen al hetgeen in her [nlandsche leven don streng-geloovigen

aanstoot geeft. Met fanatieke felheid streden zij voor formalis-

tische rechtzinnigheid; met buitengewone gestrengheid verzetten zij

zich tegen de matriarchale ataminrichting, laksheid in de sembahjang-

practijk, hanengevechten, dobbelen, opium- en drankgebruik. Zij

gaven aan hun strijd het karakter van een heiligen oorlog en be-

handelden de adatpartij, als hun tegenstandera „orang itam" of

„Maleiers" genoemd, als ongeloovigen.

Door Engelsen geld werden <le Padri's van Padang verwijderd

gehouden, zoodat de kuststreek tamelijk onbewogen bleef, terwijl in

de Bovenlanden de krijg fel woedde.

Door verraad werd het vorstenhuis van Minangkabau uitgemoord,

met uitzondering van één lid der familie, Radja Alam Moening

Sjah. die wist te ontvluchten. Feitelijk waren de Padangsche Boven-

landen in 1820 geheel in handen der Padri's.

lenige volkshoofden waren naar Padang gevlucht en verzochten

den Luitenant-Gouverneur Raffles te Bengkoelen om hulp. Deze

toonde niet veel lust om zich in het wespennest te steken en be-

paalde zich tot het leggen eener nietige bezetting te Semawang,

aan den Noordelijken oever van het meer van Singkarak, en tot

pogingen om onderhandelingen aan te knoopen met de Padri's, welke

pogingen echter niet tot resultaat leidden (1816).

Toen in 1819 de kustplaatsen weer aan het Nederlandsche Gou-

vernement waren overgedragen, hernieuwden de gevluchte hoofden

hunne pogingen tot Europeesche interventie, met het gevolg, dat op

10 Februari 1821 onze Regeering met die hoofden een verdrag

sloor, waarbij de landen van het vroegere Minangkabausche rijk

aan Nederland weiden afgestaan. Die hoofden waren tot dezen af-

stand niet bevoegd ; nochtans is dit verdrag de basis geworden van

onze machtsuitoefening in de Bovenlanden. De afstammelingen van

Radja Alam Moening Sjah genoten voor den pseudo-afstand van hun

rijk een jaargeld tot voor eenige jaren, toen de laatste dezer overleed.

Met het sluiten van dit verdrag begint voor ons Gouvernement

de 1'adri-Oorlog, die, hoewel met weinig troepen en met eenige

ondeibrekingen gevoerd, rijk is geweest aan spannende episoden en

scherpe gevechten tegen een overmachtigen en fanatieken vijand.
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Op het laatst veranderde de oorlog eenigszins van karakter en

hadden wij soms ook de adatpartij tegen ons, strijdende voor de

onafhankelijkheid des lands.

In onze worsteling tegen de Padri's vallen de volgende perioden

te onderscheiden

:

1821— 1824. Offensief, vooral onder den Luitenant-Kolonel Raaff.

De onzen sluiten eene overeenkomst met de Padri's van Bondjol,

waar de hervormingspartij onder Toeangkoe Imam van Bondjol een

krachtig centrum heeft. Deze overeenkomst wordt spoedig verbroken

en de strijd begint opnieuw.

Raaff sterft op 17 April 1824 ten gevolge van oververmoeidheid

te Padang; hij werd aan het strand begraven en op het graf is een

gedenknaald opgericht ').

1825— 1830. Tijdperk van onthouding gedurende den Java-oorlog.

1830—1832. Hernieuwde actie; de Padri's worden onderworpen.

1833— 1837. Medf door ontevredenheid over ons bestuur ontstaat

opnieuw verzet, waarbij ool$ een deel der adatpartij zich aansluit.

Bondjol wordt door de Padri's overvallen, vermeesterd en versterkt;

Agam en de L. Kota geraken in vollen opstand; het fort Ame-

rongen (Raö) valt in handen der Padri's. Riesz dempt den op-

stand en ten slotte wordt in 1837 Bondjol onder Cochius en Michiels

heroverd. In 1838 wordt den Padri's bij Daloe-Daloe de laatste

slag toegebracht, waardoor ook in Mandailing hun macht is ge-

ëindigd. De herinnering aan dezen Padri-oorlog is nog levendig

onder de Bovenlandsche bevolking en een enkele maal heeft het

Padri-bloed nog wel eens gesproken. Niettemin heeft men de kleine

garnizoenen in de Padangsche Bovenlanden en in Mandailing ge-

leidelijk kunnen opheffen.

In 1838 werd de verplichte Gouvernements-koffiecultuur inge-

voerd tegen vrijstelling van directe belasting; in 1908 werd die

cultuur afgeschaft en door eene belasting vervangen. De invoering

dezer belasting gaf aanleiding tot ernstige onlusten.

Een hevig plaatselijk oproer had in Februari 1841 plaats in

1) In November 1913 werd het stoffelijk overschot van den held overge-

bracht naar het Plein van Home te Padang: een nieuwe naald op deze plek

wijst de laatste rustplaats aan.
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Batipoeh. Hij die gelegenheid bevond eene kleine bezetting van

[nlandsche BOldaten zich ingesloten in de versterking op den heuvel

Gfoegoefe Bialintang te Padang Pandjang. Om vermeestering door

den vijand te voorkomen stak de bezetting de lont in het kruit.

Door een gedenknaald is dit lieldcnt'eil vereeuwigd.

Onder vigueur van het Londensch tractaat.

De conventie van Londen van ÜS14 was gebrekkig gesteld; de

bepalingen waren gebrekkig uitgevoerd, en de politiek van llafïles

had mede gestrekt om een aantal kwestie's tussohen de Nederland-

Bche en Engelsche regeeringen te doen ontstaan : de geldelijke ver-

rekeningen bij de bestuursovergave ; de kwestie van de vestiging

op Singapoera; die van het overwicht in Atjeh; die van Beng-

koelen, Natal en Pontjang Ketjil; van Blitoeng; van het wederzijds

toestaan van handeldrijven onder gelijke voorwaarden, en nog

eenige andere, die geene betrekking hebben op Sumatra.

Al die kwestie's werden geregeld bij het Londensch tractaat van

1824. Engeland bleef in het onbetwist bezit van Singapoera, Malaka

en onze oude factorijen in Voor- en Achter-Indië. Nederland be-

hield Blitoeng en verkreeg Bengkoelen, Natal en Pontjang Ketjil.

Engeland Verminderde zijne geldelijke vorderingen van 350 000 tot

100 000 pond sterling; beide rijken zouden elkander behandelen op

den voet der meest begunstigde natie, doch de Molukken bleven

gesloten voor den Engelschen handel. Nederland zou zich ont-

houden van het streven naar politieken invloed op het schiereiland

Malaka; Engeland beloofde hetzelfde ten opzichte van den Riau-

Archipel en van Sumatra, doch voor Atjeh zou dit niet geheel

gelden. Wel beloofde Engeland, dat het tractaat, door Raffles

in 1819 met dit rijk gesloten, zou worden veranderd in eene

eenvoudige overeenkomst, dat Engelsche schepen en onderdanen

in Atjeh gastvrij zouden worden ontvangen, doch tevens werd

bepaald, dat Nederland de voorzieningen van dit tractaat, welke,

zoo het heette, strekten tot bevordering der algemeene belangen

der Europeanen in de Oostersche zeeën, zou verzekeren, zonder

ooit vijandige maatregelen tegen den Atjehschen Sultan te
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Deze laatste garantie nu heeft ons heel wat hindernis veroor-

zaakt, omdat zij niet was te handhaven en omdat Engeland haar

later wel eens willekeurig uitlegde.

Inbezitneming van Bengkoelen.

Wij bezaten nu Bengkoelen, waar in April 1825 ons bestuur

aanving. De pepercultuur was zoo goed als verloopen. Eene rege-

ling omtrent Gouvernementsopkoop van peper werd nog in dat jaar

uitgevaardigd, zóó ontworpen, dat ook de hoofden geldelijk belang

kregen bij grootere productie. De opbrengst nam daardoor langza-

merhand toe, doch ging na het midden der vorige eeuw weer ach-

teruit. In 1833 werd ook de verplichte Gouvernements-koffiecultuur

ingevoerd, doch deze heeft alleen in Kroë eenige beteekenis ge-

kregen. In 1870 werden beide verplichte cultures afgeschaft en

door een hoofdgeld vervangen. De invoering daarvan gaf tot eenige

onlusten aanleiding.

In 1878 werd Bengkoelen tot eene residentie verheven.

Vroeger heeft de bevolking meermalen uiting gegeven aan eene

onvriendelijke stemming jegens de Europeanen. In 1805 werd de

Engelsche resident Parr vermoord; in 1833 de assistent-resident

Knoerle, in 1873 trof den assistent-resident Van Amstel en den

controleur Carstens dit lot.

Moeielijkheden op de Oostkust.

Onze regeering onthield zich na het sluiten van het Londensche

tractaat van alle bemoeienis met de Oostkust. Toen in 1839 de val

van Daloe-Daloe het naspel van den Padri-oorlog had afgesloten,

rukten onze troepen voort naar de Oostkust en werd een kleine

militaire post opgericht te Laboehan Bilik, bij de samenvloeiing-

van Panai en Bila, benevens eene bestuursvestiging te Portibi in

Padang Lawas. Engeland meende hierin eene schending te zien

van het Londensch tractaat, en maakte ook bezwaren tegen ons

contract van 1838 met Indragiri, met het gevolg dat wij Laboehan

Bilik, Portibi en Indragiri in 1841 verlieten.

Het landschap Deli, dat zich in 1669 had losgemaakt van Atjeh,

was in 1780 een leen van Siak geworden, doch in 1854 kon de

Atjehsche Sultan zich weer ongestraft tot leenheer van Deli op-

werpen. In Siak heerschten oneenigheden tusschen Sultan Ismaïl
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en zijn broeder, den rijksbestiérder Tongkoe Poetra; de eerste ver-

bond zich met den Engelsohen avonturier Wilson.

'tractaat.

De in Siak ontstane anarchie noopte de broeders onze tusschen-

komst in te roepen. De Regeering zond daarom in 1857 den Resi-

dent van Kian Xienwenhnizen naar Siak om de broeders te verzoenen

en rast en orde in Siak te herstellen. Het gelukte Nieuwenhuizen

in 1858 het SiaJ>tractaat te sluiten, waarmee, ondanks Engelsche

protesten, ons bestuur voor goed op de Oostkust werd gevestigd.

Het rijk van Deli sloot zich bij dit tractaat aan en wist zich aldus

van Atjeh vrij te maken; Langkat volgde nog in hetzelfde jaar en

in 1865 volgden Asahan, Batoe Bara en Serdang.

De eisch van de Sultans van Siak; om zich zekere suprematie

van en dm voorrang boven de andere Oostkustvorsten te zien toe-

gekend, bezorgde der Regeering heel wat verdrietelijkheden. In

1873 stond de Sultan het eiland Bengkalis als direct bestuurd ge-

bied aan de Regeering af, en de Oostkust, tot dat jaar eene af-

deeling van Riau, werd eene zelfstandige residentie. Ter hoofd-

plaats Bengkalis konden nu de vorsten zich als rechtstreeksche

leenmannen van het Gouvernement bewegen, vrij van Siaksche

pretentie's. In 1884 werd eene nadere overeenkomst met Siak ge-

sloten. Voor eene groote geldsom en de toezegging eener bloot

formeele préséance zag de Sultan van zijn suprematie-eischen af.

Tevens werd het onderdaanschap in het gewest geregeld. De over-

eenkomst omtrent dit onderwerp werd in 1899 herzien. Thans

zijn alle niet-Inlanders en alle werklieden en bedienden, in dienst

van Europeanen (dus de groote koeli-bevolking), rechtstreeksche

Gouvcrncments-onderdanen. Deze bijzondere begrenzing van het

bestuur dor vorsten, alsmede hunne groote inkomsten, voortvloeiend

uit den grondverhuur voor de cultures, geven aan de positie der

vorsten in het Cultuurgebied van Sumatra's Oostkust een geheel

bijzonder karakter.

De droom, dat Bengkalis zich tot eene drukke handelsstad zou

ontwikkelen, is niet vervuld en zoo werd in 1887 Medan de

hoofdplaats der residentie, en later ook de zetel van een Raad van

Justitie, van een Raad van het Cultuurgebied van Sumatra's Oost-
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kust en van een Gemeenteraad, terwijl in 1915 de groote belang-

rijkheid van het gewest uitdrukking vond in de verheffing tot een

Gouverneurschap.

Moeiélijkheden met Atjeh tijdens de jaren 1824—1871.

Het meest knelde het Londensche tractaat van 1824 ons Gouver-

nement in de verhouding tot Atjeh. De Atjehers pleegden zee-,

strand- en menschenroof ; de laatste vooral op Nias op groote schaal.

In 1829 overrompelden zij zelfs ons fort te Tapanoeli, naar welk

dorp onze vestiging van Pontjang Ketjil was verlegd. In 1831 werd

Koeala Batoe door een Amerikaansch oorlogsschip getuchtigd voor

een daad van zeeroof; later kwamen gevallen van het afloopen van

Europeesche vaartuigen en het bestraffen daarvan door oorlogs-

schepen nog herhaaldelijk voor.

In 1857 scheen de verstandhouding tusschen Nederland en Atjeh

te zullen verbeteren, toen de generaal-majoor Van Swieten een vrede-

ademend contract met den- Sultan sloot. Doch reeds in het volgende

jaar werd de gezindheid van den Sultan weer even vijandig als

vroeger, omdat hij zich te kort gedaan achtte in zijn zoogenaamde

rechten op de Oostkust, in het bijzonder op Deli, door ons Siak-

tractaat. Het oude spel werd hervat; de onveiligheid op Atjeh's

kusten nam steeds toe. Eindelijk, in 1868, bood de Atjehsche

Sultan de suzereiniteit over zijn rijk aan Turkije aan.

Sumatra-tractaat.

Het ging zóó niet langer. Engeland kon ten slotte zelf geen

voordeel meer zien in de ons opgelegde onthouding ten opzichte

van Atjeh. De Engelsche kolonisatie aan de Oostzijde der Straat

van Malaka was voldoende geconsolideerd, vooral nadat sinds 1807

de annexatie der staatjes op het schiereiland Malaka was begonnen.

Het gevaar, dat eene andere Europeesche mogendheid aan den

Atjehschen zeeroof een einde zou willen maken, nam toe en dan

zag Engeland Noord-Sumatra nog maar liever in handen van Neder-

land, vooral nadat het Suez-kanaal was geopend en Atjeh aan den

grooten scheepvaartweg van Europa naar het verre Oosten was

komen te liggen. Bovendien was Nederland vrijhandelaar geworden

en eischten geen Engelsche handelsbelangen meer de onafhankelijk-

heid van Atjeh.
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Zoo kwam dan in tsii hei z.g.n. Sumatra-tractaat tot stand,

waarbij Nederland de vrije hand kreeg op geheel Sumatra. De
regeering wilde niet dadelijk gebiedsuitbreiding en ging zelfs niet

in op verzoeken van enkele Afjehsche onderhoorigheden om onder

onze Bouvereiniteit te komen. De Sultan maakte echter spoedig zelf

• •ene voortzetting van verdere onthouding ondoenlijk.

§ 55. 1>< Aiji h-oorlog.

In onze koloniale geschiedenis neemt de Aijeh-oorlog eene geheel

bijzondere plaats in door hare hevigheid, haar langen duur, haar

invloed op de volksverbeelding, haar vele offers aan menschen-

levens, aan geld on reputatie's en door haar karakter als gods-

dienstoorlog.

Gezien in het licht der thans bekende feiten valt het op, dat de

groote ramp, die deze oorlog was voor de geregelde ontwikkeling

onzer koloniën, in de eerste plaats was te wijten aan onkunde. De
herhaalde wisseling van stelsel is wrel eens genoemd als de hoofd-

oorzaak van den langen duur des oorlogs, doch ook deze vond weer

haar grond in onwetendheid omtrent de gesteldheid van het land

en den aard, de geschiedenis, het staatkundig, godsdienstig en maat-

schappelijk leven der bevolking.

Periodi n van den oorlog.

De groote hoeveelheid feiten uit dezen oorlog overziende, zou men

zijne geschiedenis kunnen indeelen in zes tijdperken. Het eerste

tijdvak, dat van 1873 tot 1878, kenmerkt zich door de verovering

der hoofdplaats en de vestiging van eenige posten daarbuiten; het

tweede, tot 1881, is de tijd van aanvallend optreden onder Van der

Heyden; het derde, tot 1884, die van schijnvrede en struisvogel-

politiek. Daarop volgt de periode der geconcentreerde linie van

1884 tot 1893; dan de tijd van een vernieuwd offensief, waarbij

de geconcentreerde linie dienst doet als steunpunt voor vooruitge-

schoven, tijdelijk bezette posten, tot 1898; terwójl na dat jaar,

met gebruikmaking van duur gekochte ervaring en naarstig verza-

melde kennis van land en volk, het laatste tijdvak begint, dat van

rustelooze vervolging des ^ijands tot in de diepste schuilhoeken

des lands.
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Van 1873—'78.

In het begin van 1873 vernam de Regeering, dat Atjeksche af-

gezanten zich gewend hadden tot de consuls van Italië en Amerika

te Singapoera met het verzoek om hulp tegen het Nederlandsche

Gouvernement. Onze Regeering zond daarop den vice-president van

den Raad van Indië Nieuwenhuizen naar Atjeh, vergezeld van een

leger onder den generaal-majoor Kohier en een vloot onder den

kapitein ter zee Koopman.

De Sultan antwoordde weigerend op het aangeboden ultimatum,

verwierp onze suzereiniteit en bereidde zich ten oorlog.

Einde Maart 1873 verklaarde onze Regeering Atjeh den oorlog.

Op 6 April mislukte eene landing; op 8 April landde de geheele

macht; op 11 April rukte deze op naar de Dalam en veroverde de

groote mesegit, welke zij echter weer moest verlaten. Op 14 April

werd de mesegit hernomen, waarbij Kohier sneuvelde ; twee dagen

later werden de vermeende voorwerken van den kraton aangevallen;

onze troepen werden met zware verliezen teruggeslagen en ge-

dwongen naar het strand terug te keeren. Daar men meende niet

zeker te zijn van de verbinding van de reede met den wal wegens

het seizoen, werd voorshands van verdere actie afgezien en scheepte

de expeditie zich op 25 April weer in. De kust werd geblokkeerd.

Atjehsche hoofden vormden een raad van Achten te Poelau

Pinang en trachtten hulp te verkrijgen van den Sultan van Turkije.

De 2de Expeditie onder den luitenant-generaal Van Swieten kwam

in December van 1873 voor Atjeh. Het voorstel aan den Sultan, om

een tractaat te sluiten, bereikte dezen niet eens; de overbrenger, Van

Swieten's Javaansche dienaar Mas Soema Widigdja, werd vermoord.

Hoewel de cholera hevig woedde onder onze troepen, werd de

expeditie doorgezet en op 24 Januari 1874 viel de Dalam na zware

verliezen in onze handen. Groot-Atjeh werd tot Gouvernements-

gebied verklaard ; de Dalam werd versterkt en voortaan Koeta Radja

geheeten. De jonge Sultan was aan cholera overleden ;
enkele hoofden

sloten zich bij ons aan en zoo leek het een poosje, of de verovering

van Atjeh hetzelfde verloop zou hebben als eene gewone expeditie

tegen een ander Sultanaat. De meeste zorg baarden voorhands de

vele verliezen door ziekten onder de troepen.
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De Gouverneur-Generaal Van Lansberge besloot in 1877 tot het

voeren eener verzoeningspolitiek en tol de onderwerping der onder-

hoorigheden, die zich nog mochten willen verzetten. Zoo werd

Samalanga getuchtigd door den kolonel K. van dor Heyden, die bij

die gelegenheid een oog verloor.

Als een monument van de naïeve onwetendheid dier dagen staat

te Koeta Radja nog de groote mesegit, op last van de Regeering

door den Waterstaat gebouwd, in de meening, dat door deze daad

hot Atjelisohe volk als geheel met zijne diverse leiders zich te eer

zouden aansluiten bij de Xederlandsche Kogeering.

Tijd van Van der JI, >/</.„, 1878- -'81.

De zaken gingen al slechter en slechter en de Regeering besloot

tot krachtige maatregelen over te gaan. Van der Heyden werd

Gouverneur en Militair bevelhebber van Atjeh en maakte vele ver-

overingen: in 1879- werd Indrapoeri bezet en Glé Jeuëng, de zetel

van Panglima Polèm in de XXII Moekims, getuchtigd. De vijande-

lijke hoofden werden zoo in de engte gedreven, dat zij met den

Pretendent-Sultan, door hen tot Sultan uitgeroepen, moesten wijken

naar Keumala in Boven-Pidië. Habib Abdoerrahman, een fortuin-

zoeker, door den oorlog tot hoofd der Moslimsene partij opge-

klommen, en Teukoe Moeda Ba'ét, een invloedrijk Atjehsch hoofd,

hadden reeds in October 1878 hunne onderwerping aangeboden. De

laatste evenwel werd gewantrouwd, gevangen genomen en verbannen.

De havens van weerspannige landschappen in de Onderhoorig-

beden werden voor in- en uitvoer gesloten om deze tot onderwerping

te nopen. Op aandringen van handelaren uit Poelau Pinang werd

deze maatregel daarna echter weer ingeperkt.

Deze sluiting van havens was tevoren, en werd ook later, her-

haaldelijk toegepast en kon meermalen als inzet bij onderhande-

lingen over onderwerping dienen.

Valsche schijn van vrede, 1881— '84.

Nadat Van der Heyden in Groot Atjeh succes had bereikt, sloot

de Regeering de oogen voor het gevaar, dat van den Pretendent-

Sultan en zijn aanhang te Keumala, van de overige binnenlanden,

en van een dool dor Onderhoorigheden, nog dreigde. De oorlog

werd officieel geëindigd verklaard en het Militaire gezag gescheiden
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van liet Civiele. Pruys van der Hoeven werd Civiel-Gouverneur en

vroeg in December 1882 ontslag, omdat hij de pacificatie verzekerd

achtte. Het gewest werd in drie afdeelingen onder Assistent-Resi-

denten verdeeld en eene regeling der rechtspleging ingevoerd door

Mr. Der Kinderen.

Er begonnen zich echter spoedig weer vijandelijke benden te

vormen onder godsdienstdrijvers, die hun invloed wisten uit te

breiden ten koste van de adathoofden. Eene klasse van beroeps-

strijders ontstond, die heette te strijden voor den godsdienst.

Een onaangenaam geval op de Westkust toonde hoe gering des-

tijds het gezag van de Nederlandsche Regeering in Atjeh was. Het

Engelsche schip Nisero strandde in Nov. '83 op de kust van Teu-

nom ; de vorst van dat rijkje nam de bemanning gevangen en stelde

deze eerst na tien maanden onderhandelens in vrijheid tegen een

losgeld van f 100 000.

De geconcentreerde linie 1884— '93.

Toen de vijandige benden steeds driester optraden tot dicht bij

de hoofdplaats en vooral trachtten de transporten van levensmid-

delen en munitie te overvallen, besloot de Regeering het stelsel der

geconcentreerde linie te aanvaarden: een reeks van 16 versterkte

posten in een kring om Koeta Radja, onderling door een trambaan

en met de hoofdplaats door drie straalbanen verbonden, terwijl een

geraseerde strook van 1000 M. breedte aan de buitenzijde voor vijan-

delijke overvallen moest behoeden. Door dezen maatregel, gepaard

met eene gedeeltelijke blokkade, hoopte men allen in- en uitvoer

te beheerschen en de vijandige hoofden van lieverlede aan onze zijde

te brengen. Civiel en Militair bestuur kwamen weer in één hand.

Men spaarde op deze wijze de soldaten voor het vijandelijke vuur,

doch een sterker vijand, de bëri-bëri, dunde gedurende de eerst-

volgende jaren op verschrikkelijke wijze onze troepen en maakte

evacuatie's op groote schaal noodig.

Het was gedurende dit concentratie-tijdperk, dat Teukoe Oemar

zijn rol speelde aan de Westkust, waar hij zich veel macht en

rijkdom wist te verwerven. In 1885 overviel hij te Rigas het schip

Hok Canton, wat ons een losprijs kostte van 25 000 rijksdaalders,

welke het Gouvernement weer verhalen zou op de Westkust-staatjes,
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die hem gesteund hadden, door een rijksdaalder uitvoerrecht te

heffen per pikoel peper.

N'a een viertal jaren bleek reeds, dat het stelsel van algeheele

onthouding niet was vol te houden. Kleine tochten buiten de posten-

linie moesten nu en dan worden gehouden.

Men korten tijd kon men hppen, dat oneenigheid onder de vijanden

ons ren goede zou komen. In de Keumala-partij ondstond in 1888

eene Bcheuring als gevolg van de hand over hand toenemende aan-

matigingen van de godsdienstdrijvers, die hunne macht in den

oorlog nog meer dan vroeger wisten uit te breiden ten koste van

die der Legitieme hoofden. In het volgende jaar evenwel verzoenden

de fractie's zich weer. De vijanden begonnen eene nieuwe actie en

bestookten steeds gevoeliger onze postenlinie.

'eutcd offensief. 1893—1898. Teukoe Oemar.

Tegelijkertijd begon men weer te strijden buiten de geconcen-

treerde linie, het eerst in de XXII Moekims. Verschillende posten

op steeds grooter afstand van Koeta Radja werden weer bezet,

waarbij de versterkingen der linie als steunpunten dienden.

Teukoe Oemar, die, ofschoon pas 34 jaar oud, reeds een veelbe-

wogen leven achter zich had en beurtelings vriend en vijand van

het Gouvernement was geweest, onderwierp zich na lange onderhan-

delingen; hij kreeg den naam Teukoe Djoehan Pahlawan en den

titel Panglima Prang Besar Gouvernement, d. i. groote Gouverne-

ments-krijgsoverste (1893). Men bouwde groote verwachtingen op

hem, maar deze werden deerlijk beschaamd. Terwijl in 1896 een

tocht werd uitgerust om kwaadwilligen te verdrijven uit de streek

van Anagaloeng, Lam Barö en Biloel, aan welken tocht T. Djoehan

P. P. P. B. G. zou deelnemen, werd ontdekt, dat hij verraad wilde

plegen. Hij vluchtte en zette aan de zijde des vijands den strijd

voort op de Westkust, het voornaamste terrein zijner vroegere

avonturen. In 1899 werden de troepen van T. Oemar (zooals hij nu

weer heette) uit Teunom en Panga verdreven, waarbij hij zelf

sneuvelde.

Na het verraad van T. Oemar werd het denkbeeld der geconcen-

treerde stelling geleidelijk opgegeven en besloot men alleen op eigen

krachten te bouwen; het leger in Atjeh werd versterkt; vele tochten
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op vijandelijk gebied werden gehouden ; versterkingen werden opge-

richt en er werd weder scherp gevochten.

Tijdvak Van Heutsz. 1898—1904.

Met het optreden van den Civiel en Militair Gouverneur J. B.

van Heutsz trad een nieuw tijdperk in, waarin met den onmachts-

waan, met de onthoudingspolitiek, met het speculeeren op slecht

bekende of onberekenbare feiten voorgoed werd gebroken. De tactiek

van Van Heutsz, die zulke schoone vruchten gedragen heeft, is te

karakterizeeren als: rustelooze, onverdroten actie tot in alle deelen

van het vijandelijke en medeplichtige land ; tochten tot in de

diepste schuilhoeken van den vijand met kleine, zéér bewegelijke

colonnes, die zich grootendeels op de hulpmiddelen van het land

zelve moesten verlaten ; bescherming metterdaad van goedgezinden

;

boetenstelsel voor aan vijandelijkheden medeplichtige gampongs

;

dit alles gepaard met krachtigen arbeid tot economische verheffing

van het volk; met bestudeering van het land en goede opleiding

der hoofden ; waar dit mogelijk blijkt ook met onderwijs aan

het volk.

De oorlog bloedde dood onder deze doelbewuste actie. De vijan-

dige hoofden zagen in, dat het spel verloren was. Telkens kwamen

er berichten van hoofden, die zich onderwierpen.

De Pretendent-Sultan volgde in 1903. Velen verwachtten van

deze noodgedwongen onderwerping een goeden invloed op de

nog vijandige hoofden en leiders, doch al spoedig bleek, dat de

Pretendent-Sultan in 't geheim tegen ons gezag ageerde, zoodat

in 1906 de Regeering zich genoopt zag, hem te verbannen van

Koeta Radja.

a 1904.

Wat sedert het optreden van Van Heutsz als Gouverneur Gene-

raal is geschied, was eene voortzetting voor alle Buitenbezittingen

van de beginselen, door hem als Gouverneur van Atjeh ingeleid.

Een reeks van mannen, in zijn school gevormd, brachten orde, rust,

eerbied voor het Nederlandsche gezag en de mogelijkheid van maat-

schappelijke welvaart en geestelijke ontwikkeling op alle eilanden

van onzen schooncn Archipel.

22
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Vooraoover Sumatra betreft, zijn de feiten elders in dit boek

medegedeeld. Wij zagen daar, hoe de laatste onbekende en onaf-

hankelijke landstreken zijn opengelegd en onder ons bestuur gebracht,

en hoe eindelijk het shrhtbet'aainde eiland, dat bijna drie eeuwen

Lang niet dan zorgen en teleurstellingen baarde, is geworden tot

een land van een bloeiend heden en nog schooner beloften voor

de toekomst.
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Administratieve indeeling.

De hoofdplaats van elk gebiedsdeel is tusscben ( ) geschreven; daar-

aohter volgt de titel van het hoofd van dat gebiedsdeel. A. E. = Assistent-

Eesident; C. = Controleur; G. = Gezaghebber.

Westkust van Sumatra (Padang). Resident.

I. Padang (— ) A. E. 1. Padang en Ommelanden (Padang) A. E.;

C. 2. Mentawei-eilanden (Moeara Siberoet) G. 3. Batoe-eilanden

(Poelau Têllo) G.

II. Painan (— ) A. E, 1. Painan (— ) A. E. 2. Balai Selasa (—) C.

III. Batipoeh en Pariaman (Padang Pandjang) A. E. 1. Padang Pan-

djang (—) A. E. 2. Pariaman (— ) C.'

IV. Agam (Fort de Koek) A. E. 1. Oud Agam (Fort de Koek) A. E.;

C. 2. Manindjau (—) C.

V. Loeboek Sikaping (— ) A. E. 1. Loeboek Sikaping (— ) A. E.

2. Ophirdistricten (Taloe) C. 3. Air Bangis (— ) C.

VI. Limapoeloeh Kota (Pajökoemboeh) A. E. 1. Pajökoemboeh (—

)

A. E. 2. Soeliki (— ) C. 3. Bangkinang (— ) C. 4. Pangkalan Kota

Baroe (— ) G.

VII. Tanah Datar (Sawah Loento) A. E. 1. Sawah Loento (— ) A. E.;

C. 2. Fort van der Capellen (— ) C. 3. Sidjoendjoeng (— ) C.

4. Batang Hari districten (Soengei Darêb) G.

VIII. Solok (—) A. E. 1. Solok en Singkarak (Solok) A. E, 2. Alahan

Pandjang (—) C. 3. Moeara Laboeh (— ) C.

Tapanoeli (Sibolga) Eesident.

I. Beneden-Tapanoeli (Sibolga) A. E. 1. Sibolga en Batang Toroe-

districten (Sibolga) C. 2. Nias (Goenoeng Sitoli) C. en een Ge-

zaghebber te Teloek Dalem. 3. Natal en Batang Natal (Natal). C.

II. Padang Sidimpoean (— ) A. E. 1. Angkola en Sipirok (Padang

Sidimpoean) C. 2. Groot en Klein Mandailing, Oeloe en Pakantan

(Tanah Batoe) C. 3. Padang Lawas (Siboehoean) C.

III. Bataklanden (Taroetoeng) A. E. 1. Silindoeng (Taroetoeng) C.

2. Hoogvlakte van Toba (Si Borong Borong) C. 3. Toba (Baligë)

C. 4. Baroes (—) C. 5. Samosir (Pangoeroeran) C. 6. Dairilanden

(Sidikalang) G.

Bengkoelen (— ) Eesident.

I. Bengkoelen (— ) C.

II. Lebong (Moeara Aman) A. E. 1. Lebong (Moeara Aman) C. 2. Lais

(— ) C. 3. Eedjang (Kepahiang) C. 4. Moko Moko (—) C.

III. Seloema (Tais). G.
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IV. Manna ( - ) C.

V. Kaoer (Bintoeban) G.

VL Kroë (—) C.

Lampoengsche districten (Teloek Betoeng) Resident.

I. Teloek Betoeng (— ) R. 1. Teloek Betoeng (— ) C. 2. Kalianda (—

)

G. 3. Kota Agoeng (—) C.

II. Sepoetih-Toelangbawang (Menggalö) A. R. 1. Toelangbawang

(Menggalö) A. R. ; G. 2. Sepoetih (Goenoengsoegib) C. 3. Sekam-

poeng (Soeködanö) C.

Palembang (— ) Resident.

I. Palerabangscbe Benedenlanden (Palembang) A. R. 1. Hoofdplaats

Palembang (— ) A. R.; C. 2. Banjoeasin (Talangbetoetoe) C. 3. Kome-

ring Ilir (Kajoeagoeng) C. 4. Ogan Ilir (Tandjoengradja) C.

5. Moesi Ilir (Sekajoe) 0. 6. Rawas (Soeroelangoen) C.

II. Palembangsche Bovenlanden (Labat) A. R. 1, Lematang Ilir

(Moeara Enim) C. 2. Lematang Oeloe (Labat) C. 3. Pasoemablanden

(Pagar Alam) C. 4. Tebing Tinggi (—) C. 5. Moesi Oeloe (Moearö

Bliti) C.

III. Ogan en Komering Oeloe (Batoe Radja) A. R. 1. Komering Oeloe

(Martapoera) C. 2. Ogan Oeloe (Loeboek Batang) C. 3. Moearö

Doeö (-) C.

Djambi (— ) Resident.

I. Djambi (— ) C.

II. Moearö Tembesi (— ) C.

III. Moearö Tebö (-) C.

IV. Bangko (— ) C.

V. Koerintji (Soengai Penoeb) C.

VI. Moearö Boengö (-) C.

VII. Sarolangoen (— ) C.

Oostkust van Sumatra (Mëdan). Gouverneur.

I. Deli en Serdang (Medan) A. R. en C. 1. Beneden Deli (Medan) C. en

G. (De laatste te Laboehan Deli). 2. Boven Deli (Arnbemia) C. 3. Ser-

dang (Loeboek Pakam) C. 4. Padang en Bedagei (Tebing Tinggi) C.

II. Langkat (Tandjoeng Poera) A. R. en te Pangkalan Brandan G.

2. Boven Langkat of Timbang Langkat (Bindjai) C.

III. Asaban (Tandjoeng Balai) A. R. 1. Asaban (Tandjoeng Dalai) A. R.

2. Batoe Bara (Laboeban Roekoe) C. 3. Laboeban Batoe (Laboe-

ban Bilik) C.

IV. Bengkalis (— ) A. R. 1. Bengkalis (— ) A. R. (en een gezaghebber

te Selat Pandjang). 2. Siak (Siak Sri Indrapoera) 0. 3. Bagan Si

Api-Api (— ) C. 4. Rokan (Pasir Pengarajan) C. 5. Kaïn par Kiri

(Goenoeng Sabilan) C.
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V. Simeloengoen en de Karolanden (Pematang Siantar) A, R. 1. Siine-

loengoen (Pematang Siantar) A. 1». en C. 2. Karolanden (Kaban

Djahë) C.

Atjeh en (hnlrrliooriglieden (Koeta Radja) Civiel en Militair Gouverneur ').

1. Groot Atjeh (Koeta Radja) A. R. 1. Koeta Radja (— ) A. R.; C.

2, Oei,," Lheuë (—) C. 3. Lho* Nga (— ) C. 4. Seulimeura (— ) C.

(de XXII Moekims en de VII Moekims Pidië). 5. Sabang (— ) G.

II. Noordknst van Atjeb (Lho
c

Seumawè) A. R. 1. Sigli (— ) C. en G.

2. Meureudoe (— ) G. 3. Bireuün (— ) C. 4. Lho* Seuruawé (—

)

A. B.j G. 5. Lbo
1
Soekon (— ) C G. Takéngön (-) G.

III. Oostkust van Atjeh (Langsa) A. B. 1. Idi (— ) C. 2. Langsa (—

)

A. R. en G. 3. Temiang (Koeala Simpang) G. 4. Serbödjadi (Lököp)

G. 5. Gajö Loeös (Blang Kedjerèn) G.

IV. Westkust van Atjeb (Meulaböb) A. R. 1. Tjalang (— ) G. 2. Meu-

laböh (— ) A. R.
;

C. 3. Tapa
r
Toean (— ) C. 4. Singkel (Nieuw

Singkel) C. 5. Siraeuloe (Sinabang) C.

V. Alaslanden (Koeta Tjanè) G.

Mau en onderlxoorigheden (ïandjoeng Pinang). Resident.

I. Tandjoeng Pinang (— ) G. en tijrlelijk gezaghebber of controleur

te Samboe (tegenover Singapoera, voor de handhaving der neu-

traliteit).

II. Lingga (Penoeba) C.

III. Indragiri (Rëngat) A. R. 1. Indragiri (Rengat) A. R. 2. Kwantan-

districten (Taloek) C. 3. Indragirische Benedenlanden (Tembilahan) G.

IV. Karimoen (Tandjoeng Balei) C.

V. Poelau Toedjoeh (Tandjoeng Blitoeng) C. 1. Noord-Natoena-eilanden

(Tandjoeng Blitoeng) C. 2. Zuid-Natoena-eilanden (Serasan) Post-

houder. 3. Anambas-eilanden (Terëmpa op Siantan) Postbouder.

Groote plaatseD.

Gemeenteraden zijn ingesteld te Paiembang, Padang en Medan.

Palembang is de grootste stad op Sumatra, met meer dan 60 000 zielen.

Ka Soerabaja heeft Palembang de sterkste Arabische bevolking (ruim 2500

Arabieren). De stad is het type eener tropische groote stad aan den bene-

denloop eener rivier. De huizen liggen langs de rivier; de plaats is 2'/
2

uur gaans lang en zeer smal. De kreeken, in de hoofdrivier uitkomend,

verdeelen de stad in eenige menigte kampoengs', elk aangeduid door een

1) Spoedig zal geheel een Civiel Bestuur worden ingesteld.
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nummer met de bijvoeging Ilir, d. i. benedenstrooms, of Oeloe, d. i. boven-

strooms, n.1. van het centrum, het Gouvernementsétablissement en de

benteng, de in 1780 gebouwde en later veranderde sultanskraton.

Alle woningen zijn van hout of bamboe en staan op hooge palen, wegens

de verschillen in waterstand van den breeden stroom.

Veel vlothuizen (roemah rakit); verkeer bijna geheel door middel van

vaartuigen, wat aan de rivier een zeer levendig aanzien geeft. De hoofd-

moskee met minaret is vermaard. Men wijst in Palembang nog eenige

graven aan van Sultans en op den z.g.n. Boekit (heuvel) een hutje met

een waar of vermeend graf, waarin niemand minder zou rusten dan

Dzoe'lkarnain, volgens de Maleische kronieken de stamvader der vorsten

uit Malaka. Deze is een legendarische figuur uit den Qoran, door de Ma-

leiers met den stamvader van dit vorstengeslacht geidentifieerd.

Padartg telt ongeveer 40 000 Inlanders, 1900 Europeanen, 5000 Chi-

neezen, 1000 Klingaleezen 200 Arabieren. De stad is zeer ruim gebouwd,

door schoone wegen doorsneden en heeft een ouderwetsch-Indisch, rustig

karakter, ruime woningen, meestal van hout en met atap gedekt, uitge-

zonderd in de handelswijk. Monumenten voor Miehiels en Iïaaff. Mooi

zeestrand; schoon uitzicht op den Apenberg aan de overzijde der rivier.

Fort de Koek, op 021—937 M. hoogte gelegen, is vermaard om het

heerlijke klimaat en de schoone ligging en omgeving, een waar herstellings-

en vacantie-oord, dat als zoodanig meer beteekenis zal krijgen, naarmate

de verbindingen met de Oostkust en Singapoera vlugger en gemakkelijker

worden. De plaats heet eigenlijk Boekit Tinggi (Hooge heuvel) ; de Euro-

peesche naam is te danken aan de in 1824 opgerichte en nog aanwezige

sterreschans, genoemd naar den toenmaligen legercommandant De Koek.

De versterking op den heuvel is thans ontmanteld.

Padang Pcmdjang (773 M. hoog), ontleent hare belangrijkheid aan hare

strategische ligging aan den ingang der Anai-kloof, en aan het verkeer.

Medan is een mooie, ruimgebouwde, modern-tropische stad, met veel

schoone Gouvernements- en particuliere gebouwen, zooals de Gouverneurs-

woning, het paleis en de moskee van den Sultan van Deli, het nieuwe

Paleis van Justitie, het Postkantoor en de kantoorgebouwen der groote

Maatschappijen.

Op uit. 1914 telde de gemeente ongeveer 33 000 zielen, w. o. 1600

Europeanen.
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Zelfbesturende Landschappen.

Sumatra ia direct bestuurd gebied, behoudens de gewesten, waar Inland-

scbe Zelfbesturen bestaan, nl.

:

De Oostkust van Sumatra, behalve het eiland Bengkalis en Laboehan

Batoe aan de Panai.

Atjeh e. O., behalve Groot-Atjeh en Singkel.

De afd. Indragiri. Dit landschap was vroeger een leen van het Sultanaat

van Kiau en Lingga. De laatste Sultan van dit rijk is in 1911 van zijne

waardigheden vervallen verklaard.

Door een contract niet onze Regeering verbonden zijn de Sultans van

Langkat, Deli, Serdang,' Asahan en Siak, de Jangdipertoean van Koealoe

en Leidoeng en de Radja van Pelalawan (Kampar).

De verhouding der kleine zelfbesturen, die soms slechts eenige honderden

onderdanen tellen (uitsluitend ingeboren bevolking), tot het Gouvernement

is gex-egeld door de uiterst eenvoudige z-g.n. »Korte Verklaring ', waarvoor

eenige modellen zijn vastgesteld. Het aantal Korte Verklaring-bestuurders

bedraagt in geheel N. I. 306 en op Sumatra 148, n.1. 32 ter Oostkust van

Sumatra; 7 in de afd. Indragiri en 109 in Atjeh e. O. Voor de zelfbe-

sturende landschappen of voor groepen daarvan zijn landschapskassen inge-

steld; het beheer en de administratie daarvan geschieden naar vaste regelen

;

uitgaven en inkomsten zijn gebonden aan begrootingen, waarvan afschriften

moeten worden gezonden aan de Regeering.
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Do eilanden.

Hut volgen nog enkele aanteekeningen over de eilanden, behoorende

bij de gewesten van Samatra.

Atjeh e. O.

Simeuloe o\' Poelau Babi begint zich te ontwikkelen door de groote

hontaankapondernemingen (zie § 52) en de klapperteelt. In 1880 werd

dit eiland verklaard te beliooren tot bet Gouvernement Atjeb en O. De

bevolking is zeer schaarsch.

De Banjak-eüanden, 50 in getal, vormen tezamen een district van de

onderafd. Singkel. De bevolking bestaat uit ÏUohammedaansche Atjehers en

Niassers.

Topanoeli.

Het belangrijke en merkwaardige, dicht bevolkte eiland Nias kwam
reeds eenige malen ter sprake als plaats voor zending, cultures, Atjehsche

Blavenjacht en als leverancier van werklieden. Van Nias werden vroeger

geregeld slaven en pandelingen betrokken, door tusschenkomst van gewe-

tenlooze Maleische gelukzoekers. Ook het Gouvernement betrok op regel-

matige manier vroeger van Nias veel half-vrije werklieden, welke na af-

loop van hun diensttijd nimmer naar Nias verlangden terug te keeren.

De Compagnie sloot in 1009 een contract met een aantal hoofden; in

1755 werd dit vernieuwd. In 1840 werd Goenoeng Sitoli voor goed door

ons bezet; in 1857 het geheele eiland in bezit genomen. Enkele malen

waren expeditie's noodig.

Het eiland is meermalen door aardbevingen geteisterd, zoo in 1843, en

in 1861, toen Goenoeng Sitoli bijna geheel werd verwoest en onze vesti-

ging te Lagoendi vernield. Met de Nako-eilanden en een aantal andere

afzonderlijke eilanden er bij is de oppervlakte 85 D G. M., bijna die van

onze provincie Gelderland.

De eigenlijke naam van het eiland is Niha. Er bestaat een groot ver-

schil tusschen de bewoners en de talen van Noord- en Zuid-Nias.

Eene uitgebreide monograpbie van het zich snel ontwikkelende eiland

zal binnenkort verschijnen.

Sumatra'n Westkust.

De Batoe-eilanden bestaan uit 3 grootere eilanden, Tanah Bala, Tanah
Masa en Pini, benevens 48 kleinere koraaleilanden. De gezamenlijke op-

pervlakte komt die van onze provincie Utrecht nabij (25 G. M.) Een

deel der kleinere eilanden is bewoond. De handelsplaatsjes zijn Poelau

Tello (hoofdplaats) en Si Pika. De kleine bevolking is, naar de taal te

oordeelen , van Zuid-Niasschen oorsprong, met bijmenging van Maleisch

en Chineesch bloed. Te Poelau Tello is eene vrij sterke Chineesche bevol-
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king. De klapperteelt wordt meer en meer van belang en dringt de andere

producten, bout, gedroogde viscb en tripang, op den achtergrond.

De Mentaicei-eilanden bestaan uit de eilanden Siberoet, Sipoera, Noord-

Pagai en Zuid-Pagai. De laatste worden ook de Nassan-eilanden genoemd.

Om de vier hoofdeilanden liggen een 70 tal koraaleilandjes verspreid. De

totale oppervlakte zal niet veel verschillen van die van onze grootste pro-

vincie, Noord-Brabant (94 D G. M.) Lage heuvelrijen, moerassige kust-

streken en koraalriffen bepalen het karakter van binnenland en kusten.

Op de vier eilanden woont eene primitieve bevolking, die zich tatoueert

en tot een dankbaar voorwerp voor ethnologische studiën zou kunnen

dienen. De groote familiewoningen zijn vrij goed gebouwd. De taal heeft

verwantschap met het Zuid-Niasch. Pijl en boog zijn de inheemsche wapens;

sagoe is een belangrijk volksvoedsel. De bevolkingssterkte wordt geschat

op 12000 zielen.

Het is zeer moeiehjk de behoeftenlooze bevolking tot ontwikkeling te

brengen. De zending en het bestuur hebben nog te kort gewerkt, om nu

reeds zichtbare resultaten te kunnen bereiken. Tot voor korten tijd werden

de bewoners vrij wel aan hun lot overgelaten. Eerst in 1908 werd er een

kapitein van de infanterie als Civiel Gezaghebber geplaatst. Het garnizoen

is in 1914 reeds gedeeltelijk vervangen door groepen gewapende politie-

dienaren.

Bengkoelen.

Het eiland Engganau (ook wel Engano geschreven), soms wel Poelait

Telandjang (naakt eiland) geheeten, met 6 kleinere, onbewoonde er om
heen, is 23 D G. M. groot (bijna gelijk aan onze provincie Utrecht) en door

koraalriffen omgeven. Het eenige product van beteekenis is copra; in 1913

is er eene klapperonderneming aangelegd. Dit eiland was het eerste, dat

door Nederlandsche zeevaarders in den archipel werd aangedaan.

De echt Engganeesche woningen hebben den vorm van een bijenkorf,

met als toegang eene ronde opening, juist groot genoeg om er het lichaam

door te wringen.

De bevolking vertoont allerlei teekenen van degeneratie en sterft uit.

In 1862 werd zij op 3000 zielen gesteld; 1885 waren er 870; volgens een

bericht van de zijde der Zending waren er uit. 1914 nog maar 294 Engga-

neezen. Daarbij komen nog lieden van gemengd bloed, vreemde werklieden

op de klapperonderneming, Bataks en Maleiers, zoodat de totale bevolking

457 zielen bedroeg. Eene bevolking van gemengd ras zal op het eiland

overblijven.

Meer dan de helft der Engganeezen zijn nu Christenen geworden.
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De getallen verwijzen naar de bladzijden. De namen van in dit boek ver-

melde auteurs zijn van een sterretje voorzien.

De bepalende woorden voor berg (Goenoeng, Boekit, Dolok, Deleng, Boer,

Batoe, Batèë) en rivier (Soengai, Batang, Aëk, Aroel, Laoe, Lawë, Kroeè'ng,

Wai, Wöih) zijn niet geplaatst voor de namen van bergen en rivieren. Men
zoe.ke dus de plaats Batang ïoroe op Batang; de gelijknamige rivier op Toroe.

Op enkele geographiscbe namen zijn teekens geplaatst, ter aanduiding van
de lettergreep, waarop de klemtoon valt, bijv. Médan, Palèmbang.

De e, zonder teeken, is overigeus toonloos bij woorden in eene Inlandsche

taal, bijv. enau, Enggiinau, Ketahoen. De ë, met een borizontaal streepje er

boven, heeft ongeveer een klank, tusschen è en é in liggend, bijv. bëri-bëri.

De open a-klank is niet zoo helder als in het Nederlandsch ; men spreke dus

niet uit Padang, doch ook niet Paddang. Men lette er in de uitspraak op,

dat '//', tj, nj en ng elk één medeklinker voorstellen; men spreke dus uit:

Pan-djang (eigenlijk Panj-djang) en niet Pant-jang. De voorlaatste lettergreep

der Inlandsche woorden (behalve wanneer deze een toonloozen klinker heeft),

worde iets langer aangehouden, bij wijze van klemtoon, Bakkara, Baligë,

Pariaman. <

aangroei der kust 6.

aanleg, (geestelijke—) 205, 218.

aansluiting der spoorwegnetten

Atjeh en Deli 302 v.

aardappelteelt 68, 244.

aarde eten 118.

aardnoten. Zie: arachides.

aardplooiïngen om Sumatra 4.

Abdoellah de taalleeraar 200.

Abdoerrahman. Habib— . 334.

Abdoerraoef 125.

Aboeng'. (orang— ) 131.

Aboeng Aboeng 48.

abortus provocatus 65, 85, 215.

Aboq. Kedjoerün— . 75, 76.

adat-bestuur; inwerking van ons be-

stuur op het— 91, 140 v.v.

administratieve indeeliug 40, 340 v.v.

adoptie 150.

Aequator. Naamlooze Vennootschap—

.

284.

aequatoriaal regengebied 97.

Agam, plateau van— , rivier, 26, 28,

31, 32, 35, 36, 37, 327.

Agoeng. Sultan— 320.

Agoesön. Zie: Simpang (rivier).

Agoesön. Boer— 71.

Agrarisch besluit 245.

Ahm'ad Nasroe'ddin 317.

Air Bangis 11, 27, 36, 53.
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Air Dingin 286.

Air Mantjoer 297.

\ir tfolek S

Uut orang—. NS.

Akol. Boer ai -. 81.

Alahan Pandjang 20, 23, 24, 25, 30.

Alam Moening sjah. Radja . 326.

alaog-alang. Zie: ilalang.

Min al Qahhar. Sultan . 129.

Uaoe'ddiD Sjah Alam. Sultan—. 324.

Alas land, volk 47, 48, 56, 66, 70

74, 80.

Alas, Law5— . Zie: Simpang (rivier).

Algemeene Vereeniging van Rubber-

planters ter Oostkusl van Sumatra
257.

AH. Radja— Hadji 200.

AU. Sajjid— 319.

alluvium als bouwgrond 102.

alpbabetten. Zie: Letterschriften.

ambachtsscholen 53, 68, 174, 188.

ambil anak 151.

Imerongen. (fort—) 40, 327.

Araphitrite-baai 1.

Amstel. Van— 329.

Amsterdara-Deli Compagnie 230, 252.

Arasterdam-Langkat Maatschappij 252.

amuletten 53, 104.

Anai, -kloof, -rivier, -weg 25—27,297.

Anam Kota (VI Kota) 40.

Anderson 59.

et, -vulkanen 19, 47—49, 62, 66,

7!. 77. 78, 80, 81, 89, 90, 92.

Aneu' Galoeng 92.

animisme. Zie: Heidendom,

ip djandji 149.

angkat-huwelijk 151.

i 11 '.:.. 51, 53, 60, 84, 127.

Anglo-I.tiit.-h ( lompany 258.

ii Petroleum Company

Saxon Petroleum Company Ltd.

277.

ankylostomiasis. Zie: mijnwormziekte.

Anna. Fort - 320.

annexatie. Zie: invoering van direct

; iiur.

anoeang 106.

antagonisme tusschen Islam en Zen-

ding 13, 52, 175.

antilope. Zie : anoeang.

Antokan. i rivier, kloof) 33.

apen, soorten van— 107.

Apenberg 20.

Api. Bqer— 81.

api-apihout 7.

arachides 229.

Arau, rivier 296.

Araukloof .'17.

arbeidsinspectie 271.

archaeïsche gesteenten 99.

Archimedes-aanhangmotoren 61.

Arnhemia 05, 08—70.

Aroebaai, kwestie der haven aan de

—

9, 302 v.v.

Asahan 1, 46, 52, 53, 56, 62, 64, 66,

230, 238, 266, 330.

Asai (rivier) 21.

Asiatic Petroleum Co. Ltd. 276, 277.

atap 189.

Atjeh (zie ook op de namen der dee-

len) 61, 89, 90.

Atjeh. Erfpacht en land bouwconces-

sies in— 248.

Atjehers 57, 74, 127.

Atjeh-oorlog 45, 329, 331, 332 v.v.

Atjeh-rivier, -vallei 48, 49, 92.

Atjeh-tram 298 v.v.

Australisch-Aziatische Middelzee 3.

autodiensten, -verkeer 19, 67, 69, 308.

autonomie der Minangkabausche ne-

ger i 141.

Aziatisch moessongebied 44.

B.

Babi (1'oelau— ). Zie Simeuloe.

babiroesa 106, 107.

"Bachofen 145.

bacil laire dysenterie 222.

Badroeddin, Sultan Mahmoed—, 321,

322.

Baermann 217.

Bagan Si Api-Api 9, 40, 41.

Bagoes Koening 276 v.v.
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Bahar (rivier) 116.

Bah Bolon (rivier) 230.

Bajang (rivier) 23.

Bajeuën 83.

bakau-bakau, -bast, -looistof G, 7, 77,

291.

Bakkara 52, 59, 60.

balai 136.

ba Uu n 292.

balam doerian 265.

Baligë 46, 56, 63.

Balong (fort) 43.

Bambèl 72.

bamboe 68.

Bampoe (rivier). Zie: Biang.

Banda Atjeh (zie ook: Koeta Radja)

75, 89.

Bandahara (berg) 47.

Bandar Baroe 68.

Bandar Kalipah 301.

Bandar Poelau 67.

ban dj ir 34.

Bangka, straat— 1, 40.

Bangkinang 30, 37, 38, 39.

Bangko (plaats, rivier) 22, 23, 24.

Banjak-eilanden 346.

Barisan 12, 13, 17—21, 23—26, 81.

Baroemoen (rivier) 50, 51.

Baroes 56-59, 61, 319.

Baroes, Deleng— 68.

Baso (halte—) 28.

Basserman 324.

Bataafsche Petroleum Maatschappij

274, 277.

Bataklanden 46, 53, 74.

! la taks 41. 55, 61, 12G, 148, 150, 153,

154.

Fataksche aangelegenheden. Contro-

leur voor de— , 64.

Bataksch [nstituul

Batang Haridistricten 23, 29.

Batang Toroe 55.

Batèe (Poelau -) 48.

Batipoeh 26, 27. 328.

Batoe Bara 64, 251, 330.

Batoe-eilanden 346.

Batoe Mboelan 72.

Batoeradja 17.

baviaan. Zie cynocephalus niger.

bawar 75, 76.

behëre 15:!.

Bftcker. Technisch Bureau van R. E.

—

292.

bedevaart, -ganger. Zie: hadj.

beer 108.

bëgoe 160.

belasting, -heffing 57, 65, 141.

Belawan, -Deli, -haven 282, 294, 302,

303.

bena 38.

Bengap (rivier) 47.

Bengkalis 9, 30, 38, 40, 41, 160, 277,

330.

Bengkoelen 11, 17—21, 329; id. be-

volking 123, id. Europ. landbouw 247.

benzoë 59, 291.

Beras Tagi 68, 69.

bergland (karakter van Sumatra's—).

12.

bergwinden 97.

bëri-bêri 222, 335.

'Bertillon Dr.— 147.

j
beschavingsuitingen 19S.

Besitang 302, 303.

besnijdenis 117.

bestuur als beschavende factor 65, 197.

Beutong 74.

bevloeiïng. Zie: irrigatie.

bevloeiïngswaterrad 202.

bevolking. Elementen der— 112, 120.

bevolkingsdichtheid, -sterkte. 16, 20

—

24, 29, 85, 90, 114, 119, 139, 196,

207v.v., 215, 267v.v., 339.

; bevolkingsrubber 263.

bezitsrecht 77, 138.

Biang. Laoe— . 47, 66.

biara 49.

Bicker 314.

Hi la, rivier, land 45, 49—51, 53, 230,

251.

Bindjai 301.

Bios. Boer ni— 78.

Bireucn 86.

bismuth 01.
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blaasroer 1 18.

Blalau 16, 99.

blaag v
.

Blaag Etedjerèn SI. 83.

bloedzuigers 104.

Böbasaa 76, 79.

bodem, geschiktheid van den— voor

landbouw. 99.

Bodi 136.

Boeaja (Laoe—) 04.

Boeal-Boeali 51.

Boeddhistische overblijfselen. Zie: ruï-

nen.

Boeddhistische vestiging 38, 128.

Boehmeria Jacq. 2i7.

Boeket 76, 79.

Boekil 13.

Boekit Batoe il. 160.

Boekit Mas 276.

Bocloe Telang 277, 279.

Boengkoek (berg) 19.

Boengoes 20.

BoeS 28.

Boerhanoeddin 125.

Bohorok, -wind 97.

Bondjol 32, 52, 327.

Bonen 82, 83.

boschexploitatie, -wezen 2S8 v.v.

boschproducten 41, 55, 59, 85, 89, 203,

288, 290, 291.

Both. Pieter— 314.

bouwgrond 100.

bouwkunst 189.

Brandewijnsbaai 281.

Brauw. De— 323.

Brawan. Boer— 48, 79, 80.

Breuëh. (Poelau—) 2, 48.

bronnen, (warme—) Zie: fumarolen.

Brouwerstraat 9, 38, 159, 160.

bruidschal 65, 131, 144, 148, 152.

bruinkolen 50.

buffels. Zie: veeteelt.

Bijen, -was, -boomen 105.

Caerden. Paulus van— . 314.

Calihat 200.

canons. Zie: erodeeren, erosie, -dalen-

caoutchouc. Zie: rubber.

Oarstens 329.

casuarinen 10, 1 1,
(.>3.

catechu (cachou, cutah, cutch) Zie:

gambir.

('au. Jacob— 315.

cementfabriek te Indaroeng. Zie: Port-

landcement.

Chineezen 40, 203, 225, 234, 236.

cholera 217, 333.

Christan 73.

Christendom. Zie: Zending.

Cochius 327.

Cocos, -nucifera. Zie: klappercultuur.

communaal huwelijk 145 v.v.

concentratie der bevolking 55, 202.

Zie ook: bevolkingsdichtheid,

concessies voor landbouw 245.

continentaal eiland 3.

Conventie van Londen 321, 323. 328.

coöperatie 68, 234, 241.

copal 291.

copra 233 v.v. Zie ook: klappercultuur.

Cores de Vries 294.

couvade 145.

credietwezen voor Inlanders 213, 215,

231 v.v.

'Cremer, J, T.— 259, 300.

Cultuurgebied van Sumatra's Oostkust

40, 51, 97, 212, 230, 251, 271 v.v.

Cultuurmaatschappij Indragiri 238.

Cynocephalus niger 106.

Daalen, Van—. 57, 71, 74. -gebergte:

zie op V.

Daendels 313.

Daïrilanden 46, 47, 56, 58, 60, 71, 74.

Daloe-Daloe 49, 52, 327.

damar 59, 291.

Danau di Atas 24.

Danau di Baroeh 24, 31.

Daroj. Kroeëng— 92.

Davis 260.

debata's 157, 161.

dekhengstenstations 188.
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'Delden, Van— 74.

delfstoffen 50, 273, 287.

Deli 63, 64, 251, 329-331. Zie ook:

Cultuurgebied van Sumatra's Oost-

kust.

Deli-Batavia Maatschappij 252.

Deli-Batavia Rubber Maatschappij 258.

Deli-Cultuur Maatschappij 253.

Deli Estates Engineering and General

Union Ltd. 292.

Deli-Maatschappij 68, 69, 251, 291.

Deli-plantersvereeniging 230.

Del i-Proefstation 256.

Deli-Rijstbouwmaatschappij 230.

Deli Spoorwegmaatschappij 68, 300 v.v.

demang 141.

democratisch dorpsbestuur 139 v.v.

Dêmpo 17, 18, 99.

denneboomen. Zie: Pinus Merkusiï.

Der Kinderen. Mr. 335.

Diamantpunt 1, 80.

diepte der zeeën om Sumatra 3.

dieren, dierenwereld 44, 102 v.v.

diersoorten, pas ontdekte— 106.

dikir 163.

diluviale puimsteentufplateaux, -meer-

bodems 15, 17, 36, 39, 42, 100, 102.

diluvium als bouwgrond 102.

direct bestuur. Zie: invoering van—

.

djakat 162, 163.

Djakei 29.

Üjambi 9, 21—23, 29, 274.

Djambi. Europeesche landbouw in

—

247.

Djambi Maatschappij 241.

Djambö Ajé (rivier) 48, 74, 76, 78—80.
Djamboe Air. Zie: Djambö Ajé.

djam boer 77.

djati 68.

Djawi 120.

djeloetoeng. Zie: pantoeng.

Djemèr, "VVöih ni— . Zie: Djambö Ajé.

djenang 115.

Djernèh. Wöih ni— ) 82.

djindjang radja 150.

djoedjoer. Zie: bruidschat.

Djohorsch Maleisch 120.

Djreuë (Kroeëng— ) 92.

doa's 163.

dobbelen 73.

Doeabelas Kota Kampar (XII Kota
Kampar) 38.

Doerian Gedang 31, 32.

Doesoen 47, 63—67, 97.

Dolok (landschap) 65.

'Dongen, Van— 114.

doorgangsweg naar Singapoera 37.

Dordtsche Petroleum Maatschappij 275,

277.

Döröt 76, 84. Zie ook: Linggö.

dotoe 118, 158.

draineering (natuurlijke—) 35.

drank (gebruik van sterken—) 226.

duinen 10.

duizendpooten 104.

dwarskust 15.

dwerghert 110.

Dijk. Van— 64.

E.

Eeredienst voor Europeanen 177.

Eerste punt 1.

eivliessteek 216.

Elaeis Guinensis. Zie: oliepalmen.

electrische centrale voor het Cultuur-

gebied 67.

Elout (fort>43.

emigratie 20, 29, 30, 63, 64, 76, 139,

143, 207v.v., 210v.v., 267.

Emmahaven 281, 282, 292, 296.

enau-suiker 243.

endogamie 133.

Engano. Zie : Engganau.

Engelsche politiek en bestuur 49, 311,

319 v.v., 326, 331. Zie ook: Raffles

en Hastings.

Engganau 174, 234, 347.

erfpacht, -aanvragen. 59, 245.

erodeeren, erosie, -dalen 33, 34, 39, 41,

42, 50, 52, 54, 55, 58, 66, 100, 102.

exogamie 133.

expeditie's 20, 39, 49, 52, 53, 57. Zie

ook hst. X.

23
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fabrieksnijverheid te Medan 292.

taniiliolw.it 138.

familiehuiien 136.

fauna. Zie: dieren.

(aunagrens van Vols. 106.

'Fennema 84.

feties, fetisisme 60, 118, 16? v.v.

Fort de Koek IS. -2:., 32—34, 36, 67,

S4S.

Fort van der Capellen 28, 31.

framboesia tropica 223.

fumarolen 35, 54, 99.

G.

Gading 238.

Gadis en Angkola, lengtedal van Ba-

tang— 41, 42, 45.

Gadoet (Goenoeng— ) 25.

Gajö, land, volk 36, 45, 57, 60, 71,

73 v.v., 83, 149—151, 153, 154, 235.

Gajö Döröt 48, 78, 79.

Gajö Loeös, -Tanjö, Patiambang, Groot

Gajö 47,' 48. 70, 71, 76, 80, 163.

Gajösche Centraalgebergte 48, 79, 80.

gambir, -cultuur 37, 232, 235.

ganti tikar 150.

Garoga, hoogvlakte van— 45, 52.

Gasip, rijk van— 119.

gaviaal 107.

geconcentreerde linie in Atjeh 335 v.v.

Gedang, goenoeng— 32, 39.

Gedang Ilir 286.

Gedang Tataan 213.

gelar 140.

genealogische politieke eenheden. Zie:

Territoriale en—

.

geneeskundige verzorging 217.

General Rubber Co. 259.

geophagie. Zie : aarde eten.

geschiedschrijving. Inlandsche— . 112,

126.

getah 55, 83, 85.

getah pertja 59, 264, 291.

getijstroomen. Kustvorming door— 40.

Geureudong (vulkaan) 77, 79: 99.

Gigiëng 89.

Qillespie 321.

glagah 54, 101.

Qlé Jeueng 334.

Gloegoer works 292.

godsdienstonderwijs (Mohamm.) 166.

godvorst. Zie: Singa Maharadja.

Goegoek Malintang 328.

I

Goemai-gebergte 17.

Goeman ti 24
' Goempang 71, 80.

,
Goendi, Poelau— 319.

' Goenoeng Melajoe 238.

; Goenoenu; Sahilan 30.

I Goenoeng Soegih 9, 17.

[

Goenoeng Toea 49.

I
goeroe's 157, 161.

\
Gontong, Poelau— 318, 319.

goud, -ontginning 50, 89, 273, 283 v.v.

—van Gouvernemeutswege 285.

Goudberg. Zie: Seulawaih.

Gouvernementskoffiecultuur 44, 327,

329.

Gouvernementsrubberonderneming264.

grabensenkung 3.

grafmonumenten in Pasè 129.

|

Greve, De— 31, 281.

,
groenteteelt 68.

i groepshuwelijk. Zie: communaal hu-

welijk.

[

grondbezit 214.

|

Groot-Atjeh 90.

Groot en Klein Mandailing, Oeloe en

Pakantan 42.

grotten 36.

gutta percha. Zie: getah pertja.

H.

Haan, De— 64.

i Habinsaran 45, 52, 53, 56.

: Haboko 265.

| hadj, hadji 163, 325.

! Hadji. Soeltan— . Zie Kahar.

hagedissen 110.

j

hakim 232.

|
Halaban (dal van-) 25.
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* Hamerster. A. J— 209.

handel, handelsgeest 55, 57, 85, 203.

Hantoe (Goenoeng— ) 82.

hantoe (natuurgeesten) 161.

Harangan 45.

Harang Gaol 70.

Hari (Batang— ) 9, 21, 23, 24, 29.

hars. Zie : copal en damar.

harta pentjarian 138.

harta poesaka 138.

Ilasan-Hoesainfeesten 170.

Hasselt. Van— 317.

Hastings 322—324.

hata ni bëgoe siar 159.

havenwerken 45.

*Hazeu. Dr. G. A. J.— 74.

heerendiensten 05, 72.

heidendom, heidenen 156.

Heine 59.

Hemelpoort 42.

herten 37.

hertzwijn. Zie: babiroesa.

Heutsz, J. B. van— 337, -gebergte, -kra-

ter, zie op V.

Heyden, K. van der— 332, 334.

hikajat's 200.

Hindoe-overblijfselen. Zie: ruïnen.

Hindoe-invloed, -inscriptie's, -pantheon

60, 129, 157, 161, 197.

Hoeta Nopan 43.

Hok Canton, -kwestie 335.

Hollandsch- Amerikaansche Plantage

Mij. 259.

hoofden, (familie—, soekoe—) 139.

hcofdwaterscheiding, — als uitgangs-

punt der oro-hydrographische hoofd-

lijnen 15, 17, 18, 19, 22, 23, 32, 36,

44, 45 v.v., 56, 58, 66, 70.

hoogtegrenzen der bebouwing en be-

woning 101.

hoogvlakten 44 v.v.

horsten 62, 78, 80.

hospitalen 173—175, 270.

houtaankap, -exploitatie. Zie : bosch-

exploitatie.

Houtaankap en Cultuurinaatschappij

Mendis 290.

Houtaankap en Cultuurmaatschappij

Roembio 290.

Houtaankap -maatschappij Noord -Si-

ra aloer 290.

Houtman, Co.melis— 314.

Houtman, Frederik— 311.

houtvester 68, 289.

houtzaagmolen 57.

huidziekten 223.

Humboldt-stichting 74.

humus 100, 102.

huwelijksvormen 144 v.v.

hygiëne, hygiënische maatregelen 65,

270.

idjoek 189.

ilalang 37, 54, 55, 66, 77, 93, 101, 102,

189, 255.

Imam. Toeangkoe— 327.

imeum 91.

immigratie 212, 229, 258. Zie ook:

emigratie,

impal 153.

Indaroeng 287.

Indragiri, land, rivier 9, 23, 29, 31,

238, 286, 329.

Indragiri (landbouwconcessies in—

)

248, 249.

Indrapoera 1, 11, 22.

Indrapoeri 90. 92, 334.

inlijving. Zie: invoering van direct

bestuur,

insecten 103, 105.

inspecteur voor de verkeerswegen op

de Buitenbez. 30.

Intan, Raden— , Koesoe.ma— 317, 318.

Inténi-Intém. Boer ni— 48.

invoering van direct bestuur 17, 18,

39, 44—46, 49, 51, 52, 57, 60, 64,

71, 322, 323, 331.

inzinking van landschollen 31, 73. 77, 78.

irrigatie, -werken 18, 35, 51, 69, 70,

214, 228, 229.

! Isaq, Kom van— 80, 243.

|

Iskandar Moeda. Sultan— 129, 315.

I Iskandar Tsani. Sultan— 315.
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Islam ;:!. 52, 53, 76, Hl. 117. 119,121,

128, 151, 1«1 v.v.. [97, 199. Zie ook:

Padri, -oorlog.

lsmail. Sjeefa 128.

[smaïl. Sultan— 329.

Janssen. P. W, 251.

Javaansche elementen in de bevolking

123.

Javasche Bosch Exploitatie Mij. 290.

Johann 59.

'Jongh. De— 303.

M. astra, M. 66, 21»;. 220, 2::..

'Junghuhn, F. 84, 130.

jus connubiï 136.

Kaba (vulkaan) 18, 19, 99.

Kaban Djahê 47, 65, 68, 69—73, 83.

kadjang 7.

Kahar. Sultan— 320.

Kajoe Tanam 12.

Kalaboe (berg) 32, 41.

kalam 198.

Kamanggebergte 32, 36, 37.

Kameroen-tabak 254.

kamfer 59.

Kampar (rivier) 9, 29, 37, 38.

Kam par Kanan, -Kiri 30.

Kandang Ampat 26.

kaneel 241.

Kanès, hoogvlakte van— en Roesép 78.

kannibalisme 57, 64.

kantnijverheid, -scholen 190, 191.

kaoetsjoek. Zie: rubber.

kapoek 243.

Kapoer (rivier) 37.

Karbouwengat 32—34.

karbouwenteelt, -stapel. Zie: veeteelt.

Karo, land, hoogvlakte 45, 47, 63—
68, 71, 72.

Karo-Bataks 56, 58, 59, 63, 64, 76.

Karo-randgebergte 47, 63, 65.

karrenverkeer 68, 308.

Karstverschijnselen 36, 82.

Kartipati 306.

Katoembajanbaai 323.

katoen, -cultuur 289.

Kawaj Doeabelas 89.

kawom 152.

kedai 310.

Keizersbaai 1, 9.

Keizerspiek 14, 15.

Kelang 207.

Kelasan-hoogvlakte 58.

kemanakan, adat— 139, 153.

KiMitbar. Goenoeng— 47.

Kemenjan, Goenoeng— 82.

"Kempees 74.

Kepahiang 19.

Kepas-hoogvlakte 58.

Kcra. Hoer ni— 80.

kernpenghoeloes 142.

kerstening. Zie: zending.

Keüihoen 18, 20, 285.

Ketjil, Radja— 318.

Ketner 259.

Keumala 76, 334, 336.

Keutapang, Aroel— 82.

kinderhuwelijk 152, 216.

kintjir air. Zie: bevloeiingswaterrad.

Kisaran 259, 260.

Klapa. Poelau— 48.

klappercultuur 40, 52, 69, 88, 233 v.v.

Zie ook: copra.

klimaat 18, 34, 44, 58, 94.

Kliötön. Boer— 78, 79.

Klooffonds 27.

Knoerle 329.

Koek. De— 322.

Koeala 70.

Koeala Batoe 331.

Koeala Simpang 83, 299, 303.

Koealoe, rivier, land 45, 52, 53.

Koebang nan Doea 25.

Koèhbès 114, 149, 152.

Koeboe Krambil 28.

koeien, -stapel, -teelt. Zie veeteelt,

koeli's, koelibevolking 219 v.v., 267 v.v.,

271, 330.

Koerintji (berg, land, volk, meer) 14,

21—23, 86, 99.

Koeta Gadoeng 68.
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Kofita Radja 49, 90, 333. Zie ook:

Banda Atjeh.

Koeta Tjanë 70—73, 83.

Koetoe, Deleng— 68.

koffie, -cultuur, -ondernemingen, 18,21,

22, 44. 55, 241, 256, 257. Zie ook:

Gouvernementskoffiecultuur.

Kohier 333.

Kok. G. L. .1. D. 71.

kolonisatie van Javanen 212—214.

Komering 17.

Kompai, Poelau— 9.

Koninginnebaai 281.

Koningspunt 1, 2.

Koninklijke Maatschappij tot Exploi-

tatie van petroleumbronnen in Ned.

Indië 275 v.v.

Koopman 333.

koraaldieren, -eilanden, -zoomriften 10.

Korte Verklaring 344.

Kota Baroe 37.

Kota Baroe (halte) 25, 27, 32.

Kota Pinang 51, 301.

Koto 136.

Krakatau 2, 9, 16, 99.

'Kraus 303.

'Kreemer. J. 117.

kratermeer 15, 18, 21, 24, 32.

kraterruimte, -vlakte 35, 61.

krokodillen 107, 108.

Kroë 16.

Kroeëng Raja 93.

kropgezwellen 224.

Kroesen 64.

kruidnagelen 244.

Kuenen. Dr. 217.

kustontwikkeling 5.

kuststroomingen als vervormers der

kustlijn 6, 67.

Kwantan (rivier) 23, 29, 31.

Kwantaudjstricten 29.

kwartaire gesteenten 49, 73, 99, 100.

kweekscholen voor onderwijzers 185,

186.

kwikzilver.

L.

Laagvlakte aan de Oostkust 5, 6, 44.

Laboehan Batoe 51.

Laboehan Bilik 329.

Laboehan Roekoe 71.

ladangbouw 37, 50, 59, 67, 288.

Lagoendi. Zie: Goendi (Poelau).

lagunen, -kust 10, 13, 33, 36, 92, 93.

Lahat 18.

Lampoengers 130, 148.

Lampoengsbaai 1, 9.

Lampoengsche districten (Europ. land-

bouw in de—) 246, 247.

Lam Teuba 93.

landbouw (Europeesche) 245 v.v.

landbouw (Inlandsche) 202, 228 v.v.

263. Zie ook: sawahbouw, ladangbouw.

landbouwkundigen 68, 187.

landbouwonderwijs, -voorlichting 186

v.v.

Lande 80.

landengte 61, 62.

landschapsbeeld der Oostkust 5 v.v.

landschapskas 65, 72, 345.

landschapsscholen 72.

landwinden 96.

Lange, firma De— en Co. 293.

'Langen. Van— 74.

langgar. Zie: soerau.

Langkat 63, 64, 77, 97, 330.

Langsa, -haven, -Toenong 83, 264, 299.

langsnuitzoetwaterkrokodil. Zie : ga-

viaal.

Lansberge. G. G. Van— 334.

Lao Balèng 7.

Laoet, orang— 118.

Laoet Tador 266.

Laoet Tawar 48, 74-76, 78, 80.

Laoet Tawargebergte 78.

laras 140.

lateriet 84, 102.

Lau 287.

Lebong 18—20, 285.

Lebong Donok 285.

Lebong Simpang 285, 286.

Lebong Soelit 285.

Lebong Tandai 285.

leguaan 110.

Leidoeng (rivier, land) 53.
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Leigesteenten 10. 25, 42, 47, 58, 77.

BI, KU.

Lematang (rivier) M7.

Lematang, Exploitatie-Mij.— 18, 280.

lembah 13.

Lembang (rivier) 34.

Le Même 319.

lengte-assen van Sumatra en Java 2.

lengtedalen 39, 41, 12.

lepra, leprosen-koloniën 173, 174, 222,

271.

Lesten. Wöih ni— 83.

letterschriften 122,198.

leviraatshuwelyk 149.

Lh5 Nga 49, 90.

Lhö* Seuinawè 89.

Liberiakoffie 256.

licentie-stelsel. Zie: opium,

lido 10.

'Ligtvoet. Rapport van K. J. A.— 304

v.v.

Lima kota (V Kota) 39.

Limapoeloeh Kota (L Kota) 27, 30, 31,

36, 327.'

Lima (Wai—) 307.

Lindhout 293.

Lingga 70.

Linggö 48, 76. 79, 80. Zie ook : Döröt.

lipariet 62.

Lisoenggebergte 25.

Litteratuur 199.

Liwa 16.

Locale winden 96.

Loeboe 93.

Loeboes (volk) 117, 149, 150, 224.

Loeboek Bangkoeng 37.

Loeboek Basoeng 33.

Loeboek Perakoe (rivier) 287.

Loeboek Raja 41, 42, 45.

Loeboek Sikaping 32, 35, 38—40.
Loeboek Sikaping en Raö (lengtedal

van—) 39, 41.

Loeboek Soelasih 25.

Loemban Pea 56.

Loemban Pinassa 52.

Loernuet (rivier) 80.

lm -ra h 13.

Logei 29.

>Lognem. Dr. Van— 217, 221.

Lsköp 82, 83.

Lolo 2'..

lontarpalm 92.

lood 273.

LósSr (Coenoeng—) 71, 80, 81.

•Lubbock 1 1-5-

Lijkbezorging 110.

M.

maatregelen in een pas verworven land

65, 75.

Maatschappij tot Mijn-, Bosch- en Land-

bouwexploitatie 277.

*Mac Lennan 145.

Mahat (rivier) 37, 38.

'Maine. Sir Henry— 147.

Malaka 4, 6, 29, 207, 208.

malaria 39, 42, 218, 221.

Maleiers 53, 119 v.v.

Maleische formatie 47, 77.

Maleische taal 120 v.v.

Malikoez Zahir 129.

malim (sjamaan) 116.

Malintang (Goenoeng— ) 28, 41.

mamak 139.

Mamak (orang—) 119.

Mana, -rivier 17, 18.

Mandailing (land, volk) 36, 43, 44,

49, 51, 60, 127, 152, 327.

Mandailingsche koortsen 42, 218.

mangrove. Zie : bakau-bakau.

manihot utilissima (maniok-wortel)

266.

Manila-hennip 247.

Manindjau, vulkaan, meer 27, 32, 33.

Mapat Toenggoel 40.

Marbalatoek, Dolok— 46, 62, 66.

Marehat Plantagiën Gesel lschaft 258.

marga 134.

markten. Zie: pasar.

Marlborough. Fort— 320, 323.

Marsden 59.

Martapoero 17.

Martimbang (Dolok—).

Masang (rivier) 32—34, 36.
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Matoer 33.

matriarchaat 119, 134 v.v., 145 v.v.,

151, 162, 209, 310, 211, 326.

Médan 67, 83, 330, 331, 343.

Medan-Tabakmaatschappij 252.

meisjeshuis 137.

melaatsehheid. Zie: lepra.

melk als voedsel 88.

Mendaris Rubber and Produce Estates

Ltd. 266.

mengadji 137. Zie ook: godsdienston-

derwijs.

Menggalu 9, 17.

menscbeneters. Zie : kannibalisme.

Mentawei-bekken, -diepte 4.

Mentawei, -eilanden, volk 4, 86, 174,

347.

Merak (spoorwegveer te— ) 306.

Merangin (rivier) 22.

Merapi 25-28, 32, 99.

meresah. Zie: soerau.

mesegit te Koeta Radja 334.

mesozoïsche gesteenten. Zie: secun-

daire—

.

Meukoerah (Batèë—) 48.

Meukoeta Alam (Sultan—) 129.

Meulaböh 1, 48, 74, 81, 86, 89.

Meulaböh-rivier. Zie Meureubö.

Meulen. Mevr. Van der— Nulle 191. '

meunasah. Zie: soerau.

Meureubö (rivier) 74, 80, 89.

Michiels 327.

Middeagebergte 24, 25.

Midden-Sumatra. Spoorwegplan voor

—

304.

Midden-Sumatraweg 29 v.v., 37,38,305.

mihrab 165.

Minangkabau (land, volk) 20, 22, 29,

36, 40, 41, 60, 61, 116, 119, 124 v.v.,

153, 163, 189, 326.

Minangkabausch dialect 122.

Minangkabausche staten op Malaka

209 v.v.

modernisme in den (Moh.) godsdienst

168 v.v.

Modigliani 52.

Moeara Aman 19, 286.

Moeara Bliti 19.

Moeara Boengo 29.

Moeara Doea 16, 17.

Moeara Enim 292, 306 v.v.

Moeara Enim. Petroleum Maatschap-

pij— 276, 279, 280.

Moeara Kalaban (halte—) 28.

Moeara Kiawai 36.

Moeara Klingi 19, 292.

Moeara Kornpèh 316, 317.

Moeara Laboeh 23—25.

Moeara Lemboe 29, 30.
'

Moeara Pladjoe. Zie: petroleum, -ont-

ginningen.

Moeara Santen 285.

Moeara Sipongi 41, 43.

Moeara Takoes (ruïnen van— ) 38.

Moeara Tebo 29.

Moeara Tembesi 23.

Moeda Ba*èt, Teukoe— 334.

Moegadjah (Boer—) 48, 80, 82, 83.

moekim 92.

moelih 149.

moepakat 140.

Moesi (rivier) 9, 17—21.

Moesi Ilir. Petroleum Maatschappij

—

276, 279.

moessons, regentijden 95 v.v.

Mohammedanisme. Zie: Islam.

Mohri 59.

Moko-Moko 11.

moskeeën 165.

motorboot 58, 60, 63, 71.

Moucheron. Balthazar de— 314.

Muntinghe. Herman— 322.

musa textilis 247.

muskaatnoten 244.

Mijnbouw Maatschappij Ketahoen 285.

mijnen, mijnwezen. Zie: delfstoffen.

mijnwet. Zie: ontginning.

mijnwormziekte 223.

N.

Nadjmoeddin. Sultan Ahmad
322.

Nagahoeta 265.

naik-huwelijk 154.

321,
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oaik-papadon, -sasako 130.

Nai Pospos 57, 58.

Nako-eilanden 346.

namen van horgen 13.

aangooi lis.

Na Roemonda 56, 71.

Nasi
( Poelau— ) 48.

Nassau
|
Parsoboeran) 46.

Nassau-eilanden. Zie Pagai.

Natal. -rivier 42.

Natalsche zandsteenplateau 42.

nationaliteitsgevoel 201.

Ndjohor 72.

Needham. Miss— 173.

Nederlandsehe Handelmaatschappij

•J.M. 293.

Nederlandsche Koloniale Petroleum

Mij. 279.

Nederlandsen -Indische Houtaankap
Mij. 290.

Nederlandsen-Indische Industrie en

Handel Mij. 277.

Nederlandsch-Indische Stoomvaart Mij.

294.

Nederlandsch-Indiseh Land Syndicaat

258.

negeri, -fondsen, -kas, -raad, -tuinen

135 v.v., 142.

Negeri Sembilan 143.

neushoorn. Zie: rhinoceros.

Ngalau Sari boe 25, 36.

ngarai 33, 35.

Nias, land, volk 150, 212, 234, 346.

niboeng 8.

Nienhuis 251.

Nieuwenhuizen 330, 333.

nipah 7, 189.

Nïsero, -kwestie 335.

noang. Zie: anoeang.

Noordkust van Atjeh (afdeeling) 48.

Noord-Sumatra. Algemeen karakter.

44 v.v.

normaalcursussen 182, 186.

Nosar 76, 79.

nijverheid 203.

O.

Oedjong Djambü Ajé. Zie : Diamantpunt.

Oedjong Radja. Zie: Koningspunt.

Üelakan 125.

oelèébalang 91.

Oelèë Lheuë 299.

Oeloe (volk) 116.

Oeloean 46, 52, 56, 60, 66.

Oemar, Teukoe— 335 v.v.

Oeloe Daral 46, 62.

Oembilin. halte, rivier 23, 25, 28, 30, 31.

Oembilin-kolenvelden. Zie: steenkolen.

oendjoek (bruidschat) 149.

Oentoeng (goenoeng— ) 82.

oetan, orang— 118.

Oetjap Moeloe 48, 82.

oeverterrassen 61.

Ügan (rivier) 17, 307.

oliefabriek 292.

oliepalman 256, 266.

olifanten 37, 93, 109.

olfgarchisch-democratisch bestuur 140.

onderaardsche rivierloopen 36, 37, 82.

onderdaanschap op Sumatra's Oostkust

330.

Onderhoorigheden van Atjeh 89 v.v.

onderwijs voor Europeanen en Chinee-

zen 176.

onderwijs voor Inlanders 65, 177 v.v.,

194.

onevenredigheid tusschen aantallen

mannen en vrouwen 267 v.v.

ontginning, bepalingen op— 55, 77,

101, 104, 273, 287.

oorlog, -voering 57, 220.

Oosthaven 306 v.v.

Oostkust van Sumatra 51, 329, 330.

Oostkust van Sumatra (gewest) 63. Zie

ook: Cultuurgebied van Sumatra's

Oostkust.

Oostkust van Sumatra (Erfpachten op

de—) 248.

Ophir (Pasaman) 14, 32, 35, 36, 283.

opium, -gebruik, -misbruik, -regie 57,

65, 73, 225.

opkomst. Snelle— van Si Baloengoen

en Karolanden 69.

oppervlakte van Sumatra 2.

Orêng, Wöih ni— 48, 82, 83.



361

Ottolander, T. 19.

oudheidkundige dieust 129.

paarden, -fokkerij, -teelt. Zie: Veeteelt.

Pabéjan (orang-) 131.

Padang 13, 20, 22, 25, 37, 343.

Padang Bolak. Zie: Padang Lawas.

Padang Lawas 49, 52, 97.

Padang Oelak Tanding 19.

Padang Pandjang 25, 26, 28, 30, 328,

343.

Padangsche Bovenlanden 24—29.

Padang Siboesoek 28.

Padang Sidimpoean 42, 43, 45, 49—

51, 53, 55.

Padri's, Padri-oorlog 43, 49, 52, 324 v.v.

Pagai, Noord en Zuid— 347.

Pagar Alam 18, 247.

Pahaë 53, 55.

Painan 20, 23, 284.

paja, -grond 13, 100.

Pajokoemboeh 26, 28, 30, 36-38.

Pakang, Aroel— 78.

Paketvaart. ( Koninklijke Nederland-

sche Paketvaart Mij.) 17, 30, 38, 42.

292, 294.

Pak-Pak (volk) 56, 57, 59. Zie ook:

Dairi-landen.

Pak-Pak-randgebergte 58.

palaeozoische gesteenten. Zie: primai-

re—.

Palangki (rivier) 28.

palaquium oblongifolium 265.

Palémbang 9, 17, 18, 21, 342.

Palembang. (Europeesche landbouw

in—) 247.

Panai (rivier, land) 45, 49—51, 53,

230, 251.

Pandai Sikat (vlakte van—) 27.

pandelingschap 65.

Pandjang (CJoenong—) 20.

Pandjang, station 306.

Panê 64, 65.

Panga 336.

Pangaloan 55.

Pangariboean 56.

Pangian, rivier 29.

pangkal, pangkalan 9, 37, 38, 59.

Pangkalan Brandan 302, 303. Zie ook:

petroleum, -ontginningen, en: spoor-

wegen.

Pangkalan Soesoe 278, 302, 303. Zie

ook: petroleum, -ontginningen, en:

spoorwegen.

panglong's 290.

Pangoeroeran 46, 62.

Pangwa (Boer— ) 71.

Panjabóengan 42, 53.

pantang. Zie: verbodsbepalingen.

Panté Lhong 74.

Panti 35, 38, 40.

pantoen 118, 200.

pantoeng 291.

Paoeng (Dolok— ) 45.

Parapat 66, 70, 71, 301.

Parapati 27.

Parr 329.

Parsoboeran (Nassau) 46.

particuliere landerijen 245.

Pasaman (berg, Ophir), rivier 14, 32,

35, 36.

pasar, -wezen 65, 85, 309 v.v.

Pasar Matanggor 49, 50.

Pasar Silëbar 320.

!

Pasar Tais 19.

I Pasè 128, 129.

Pasè-gebergte 78, 80.

' Pasir Pengarajan 40.

!
Pasoemah (land, volk) 17, 18, 323.

|

Patah (Goenoeng— ) 17, 19.

j

Patah Sembilan 21—23.

pathologisch laboratorium te Medan
270.

patriarchaat 149 v.v.

pedati 308.

Pegagan 58.

Pekan Baroe 30, 37, 38, 292.

Pelajang 290.

Pelalawan 9.

pemarën 77.

Pematang Siantar 46, 65, 70, 71, 230.

Péndéng 82, 83.

penghoeloe, (-kapala, -rodi, -soekoe)

140, 141.
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pengoeloebalang 158.

peper, -cultuur 888 v.v., 330, 321, 339.

peperplanterskoloniön 75.

PBrak 315.

Perlak Petroleum Mij. 279.

Permalim (secte «lor— ) .V2. 53.

Pertéq 83.

pesantrën 168.

Petani 68.

Petapahan 318.

petedQhöa 77.

Petiambang. Zie: Gajö Loeös.

petroleum, -exploitatie 30, 77, 82, 115,

273, '274 v.n.

petroleumblikken 279.

Peuët 129.

Peureula', land, rivier 82.

Peusangan, plaats, rivier 74—77, 79.

Pidië (Pedir) 70, 89, 129.

Piek van Indrapoera. Zie: Koerintji.

Piladang (halte) 28.

Piliang 136.

pinang 8, 244.

Pinang (Poelau) 333, 334.

Pini (Poelau) 346.

Pintoe Angin 37.

Pinus Merkusiï 84, 93.

Pisang (Poelau) 296, 320.

Piso-Piso. Zie: Tandoek Benoea.

pitrah 162, 163.

plateaux van Agam en Lima Poeloeh

Kota 36, 37.

Ploh Peuët 129.

poeasa. Zie: vasten.

Poelau Air 296.

Poelau Kompai 302.

Poelau Nas 72.

Poelau Sembilan 9, 277, 302.

Poelau Si Tjanang 271.

Poelau Tëllo 173, 346.

Poelau Tiga 16.

Poeli, Aek— 55.

Poepandji. Boer ni— 77, 79.

poepoek 158.

Poerba 66, 67, 70.

Poesoek Boekit 46, 61, 62, 99.

poestaha 157, 199.

pokken 219.

Polèm, Panglima— 334.

polygamie 139, 148.

Pontjang Kct.jil 320, 324, 331.

Portibi 49, 50, 329.

Portland Cement Mij. (Ned. lnd.—) 283,

287.

Portugeezen op Sumatra 93, 129, 200,

283, 314, 315.

Praboemoelib 306 v.v.

prauwverkeer 31, 38, 61, 67, 73, 92, 308.

priestervorst. Zie: Singa Maharadja.

primaire gesteenten, -gebergten 62, 66,

71, 80, 99.

primitieve volkeu 113 v.v.

Prinseneiland 16.

Priokan 19.

profiel van Sumatra en omgeving 4.

promiscuïteit. Zie: communaal huwe-

lijk.

Pruys van der Hoeven 335.

pijnboom. Zie : Pinus Merkusiï.

qiblat 165.

qoran-reciet 137.

R.

Raaff 327.

Radjabasa 9, 15.

Radja Pa Nëtëk 64.

Raet, Cats baron de— 59, 64.

Raffles. Sir Thomas Stamford— 20, 200,

321, 322, 323 v.v., 32p, 328.

Rafflesia 19.

Raja (Goenoeng—) 21, 48.

Raja (landschap) 64, 67.

Rajat Banang (volk) 118.

Ramadlan. Zie: vasten,

rameh 247.

Ranau, -meer, -vulkaan 15, 17.

rantau 29, 40, 75, 125.

Rantau Pandjang 277.

Rao 39—43.

ratip 163.

Rawa (orang— ) 118.

rawang. Zie: lagune.
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Rawas 20, 21.

Redjang, land, volk, taal 18—20, 116,

150, 323.

Redjang Lebong. Mijnbouw Mij.— 285.

regen, regentijden 97 v.v.

registratie der bevolking 57, 65, 75.

Rékét Göip 81.

Rengat 9, 292.

Renoen, Lao— 47, 58.

rentjongschrift 198, 199.

reorganisatie van het bestuur 141.

restauratie van het Ned. gezag 321 v.v.,

325.

Reueng-Reueng, kom van— 92.

Rheinische Missionsgesellschaft 174 v.v.

rhinoceros 93, 109,

rhizophoren. Zie: bakau-bakau.

Riau 236, 239, 249. Zie ook: gambir.

'Richter. Rapport van— 305 v.v.

Riesz 327.

Rigas 335.

Rimau 234, 247.

Robusta-koffie 242, 256.

roembia 7, 8, 189. Zie ook: sagoe.

Roesép, hoogvlakte van Kanès en— 78.

Rokan 9, 39—41.

Rosenberg, Von— 57.

rotan 8, 59, 247, 291.

Rotterdam-Deli Mij. 252.

Roy, De— 314.

rubber, -cultuur 43,55, 59, 256, 257 v.v.,

291.

Rubber Plantations luvestment Trust

Ltd. 258.

ruïnen. Hindoe— 38, 49.

runderen. Zie: veeteelt.

Rijn, Van— van Alkemade 306.

rijst, -cultuur 22, 44, 50, 88, 228. Zie

ook: sawahbouw, ladangbouw, land-

bouw (Inl.).

Sabang, -haven 282, 293.

sagi, panglima— 91.

sagoe 8, 244. Zie ook : roembia.

Sago (berg) 25, 20, 28, 266.

Sajjid Ali 319.

Sakai, orang— 118.

Salida. Tam bang— 283, 284.

Saloh, berg 24.

sa 1versan 223.

Samalanga 334.

Samarkilang, kom van— 48, 78—80.

Samoedra 128.

Samosir 46, 59—63.

Sanggaran Agoeng 23.

Sangir 24.

Saoet (Dolok—) 45, 51.

sapi alas. Zie: anoeang.

Sapoeloeh Kota (X Kota) 26, 27.

sarakata 75, 76, 90.

Sarèh 129.

sarëkat tenoenan 191.

Sari boe Dolok 65, 70, 71.

Sarolangoen 21, 23.

Sasak 11, 27, 36.

sawah, -bouw 18, 34, 35, 37, 39, 50—
55, 59, 63, 66, 67, 69, 82, 86, 88,

228 v.v. Zie ook: landbouw (Inland-

sche) en: rijst.

Sawah, Boekit— 15.

Sawah Loento 28, 31, 283. Zie ook:

steenkolen en : spoorwegen,

schadelijke diez'en voor landbouw 104.

schaking 150.

schapenteelt. Zie: veeteelt,

schiefers. Zie: leigesteenten,

scholen. Zie: onderwijs.

'Schomerus 74.

schriftsoorten. Zie: letterschriften.

«Schüfmer. Dr. W.— 217 v.v.

schurft 223.

Sebesi 16.

Seblat. Goenoeng— 14, 18, 20.

Seboekoe 16.

secundaire gesteenten 99.

Sekampoeng 17.

seksen. Verhouding der— 154.

seksueele misstanden 216.

Selaboeng 17.

Semangko 15.

Semawang 326.

Semboeang 82.

Semindo 17, 323.
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Seminoeng 15.

Senembafa Maatschappij 252.

Senoebong | berg) 81.

Sepoetih, rivier 9.

Serbödjadi 48, 76, 82,

Serbölangit 18.

Serdang 63, 64, 330.

Seroewai 83.

Seulawaih, -Agam, -Inong 92, 99.

Seulimeum 90, 92.

Seunagan (rivier) 48, 89, 99.

Sevenhoven, Van- 322.

Sevenhoven (fort i 43.

Shell Transport and Trading Cornpany

Ltd. t27i », '2:1.

Siafa Oetóma 7-2.. 79.

Siak. rivier, land 9, 30, 37, 38, 40, 41,

329.

Siak-tractaat 330, 331.

Si Alang, Dolok— 45.

Si Anok^ rivier 32—34.

Siantar 46, 56, 64, 66, 67, 70. Zie ook

:

Pematang Siantar.

Sibajak, berg 66, 68, 99.

Si Bajang, rivier 30.

Si Baloengoen 63—67, 97, 218, 229,

230, 258.

Sibaso (sjamaan) 159.

Siberoet 347.

Si Berteng, berg 47.

Si Boeateu (Dolok—) 46, 47, 56.

Si Boehoean 49, 50.

Sibolangit. plateau van— 68, 69, 98.

Sibolga 1, 43, 55, 56, 67.

Si Borong-Borong 46, 56, 59.

Sidikalang 46, 56—58.

Sidi Moekarnil. Sultan— 129.

Sidjoendjoeng 23, 28, 29.

Sigaloet-kolenveld 282.

Sigata 173.

Si Gëaon, Ask— 54
Sigli 89, 90.

Si Goinpoelon 55.

Si Lalahi 58, 62.

Si Lantoiu, plateau van— 45, 51, 84.

Si Lindoeng, vallei van— 46, 53—56,

59, 62.

Siloengkang 28, 31, 190.

si Manalaksak, berg 45.

Si Mangoemban 55, 56.

Si Manoek-Manoek, -keten '66.

Simau. Mijnbouw Mij.— 285.

Simbolon, Dolok— 65.

Simeloengoen. Zie: Si Baloengoen.

Simeloengoen en Karolanden (afdee-

ling) 46, 65.

Simeuloe'290, 346.

Si Momo 173.

Simpang, rivier 47, 71, 73, 83.

Simpang Ampat 36.

Si in pa ng Tiga ISO, 230.

Simpang Tonang 36.

Simsim-hoogvlakte 58.

Sinabang 290.

Sinaboen 66, 99.

Si Namar 25, 28, 31, 37.

Sindang 19.

Singa Maharadj a 46, 52, 53, 57, 59, 60, 61

.

Singapoera 37, 38, 40, 41, 208, 236,

238, 239, 265, 324.

Singgah Mata (berg) 48.

Singgalang (berg) 25, 27, 33.

Singkarak, meer, vlakte, 26, 30, 31.

Singkel, plaats, rivier, 57—59.

Singkel, vlakte van— 47, 71.

Si Njinji, rivier 29.

Si Oelak, rivier 22.

Sipahi's 171.

Si Pika 346.

Sipirok, plateau van— 43, 44, 45, 50

—

53, 55.

Sipoera 347.

Si Poholon 55.

Si Raboengan, berg 32.

sirihpruimen 235.

Si Roemambë 49.

Si Toemandi. Aëk— 54.

sjair 200.

sjamanisme 116, 159 v.v.

slangen 110.

slavernij 49, 52, 57, 65, 152.

Snethlage 306.

-Snouck Hurgronje, Dr. C.— 74, 84,

107, 163, 171, 235.
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Société Caspienne 276.

Soebang-pas 25, 26, 305.

soekoe 134, 136.

Soeliki 37.

Soema Widigdja, Mas— 333.

Soenipoer 26, 39, 41.

Soenda, straat— 2, 16.

Soengai Darèh 29.

Soengai Doerian 281.

Soengai Kepahiang 230.

Soengai Koenjit 23.

Soengai Limau 33.

Soengai Penoeh 22, 23.

soentai 292.

soerau 137, 166.

Soerbakti 70.

Soerian 24.

Soeroelangoen 21.

Soeroengan (Dolok— ) 99.

Soesöh 81.

sotfataren 41, 93, 99.

Solok, vlakte van— 25, 26, 28, 30, 31.

So Malaïng 53.

Sorik Merapi 41, 42, 99.

spiritisme 160 v.v.

spoor- en tramwegen 19, 33, 45, 295 v.v.

spoorwegplan, Algemeen— 304 v.v.

stamverband, -wezen 132 v.v.

Standard Oil Company 278.

steenkolen, -exploitatie, 50, 89, 273,

280 v.v., 288.

steppen 50, 52, 54.

stoepa 38.

stoombootdiensten 19, 38.

structuur, verticale— van tufplateaux,

33.

struma. Zie: kropgezwellen,

studiefonds „Kota Gedang" 181.

subsidieering van scholen, 180—182,

183 v.v.

Suikerbrood (berg) 19.

suikerriet 243.

Sumatra-expeditie 317.

Sumatra-Palembang Petroleum Mij.

(Sumpal) 276, 279.

Sumatra Staatsspoor 296 v.v.

Sumatra's Westkust (residentie-) 21—
23, 41, 53, 229.

Sumatra's "Westkust. (Europeesche

landbouw op—) 247, 248.

Sumatra-tractaat 331, 332.

*Swart. A. G. 260.

Swieten. Generaal Majoor Van— 331,

333.

tabak, tabakscultuur 22, 67, 243, 251

v.v.

Tabaksmaatschappij Arendsburg 252.

Tabat Patah 28.

taboe loemboeng 224.

taboe tfeesten. Zie: Hasan Hoesainfees-

ten.

Taha. Sultan— 274, 317.

Tais, meer van—.

Takéngön 77, 79, 86.

Takoeng 29.

Talamau 99.

Talang, Goenoeng— 23, 24, 99.

Talang, orang— 118.

Talao 23.

Tallo 19.

Taloe, -vulkaan, -rivier 27, 35, 36.

Taloek 29.

Tainbang Sawah 285, 286.

Tamiang. Zie : Temiang.

Tampor. Wöih ni— 81, 83.

Tanah Bala 346.

Tanah Datar 23, 26, 31.

Tanah Masa 346.

Tanah Poetih 40.

Tanang Taloe 35, 265, 266.

Tandikat 25, 27, 99.

Tandjoeng Ampaloe 28.

Tandjoeng Balai 1, 56.

Tandjoeng Datoek 1.

Tandjoeng Djaboeng 1.

Tandjoeng Karang 306 v.v.

Tandjoeng Kasau 64.

Tandjoeng Poera 302, 303.

Tandjoeng Sakti 171.

Tandjoeng Slamat 302, 303.

Tandjoeng Tiram 233, 301.
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Tandjoeng Toea (Varkenshoek) 1.

[andoek Benoea (>~. 66.

tandradbaan 12, 297 v.\.

Tanggaq, Boer— 48.

Tangkaraoes. Zie: Keiserspiek.

Tan.. Bato
i ranah Batoe) 42.

Tano Djawa (landschap) 64, 66, 67.

Tapan 22.

Tapanoeli 32, il. 53, 334.

Tapanoeli (Europ. landbouw in— ) 248.

Tapaq ui Toeön (pas van— i
is.

Tapa roean 71. si.

tapiocca. Zie: manihot utilissima.

tapir Sumatrensis 37, 109.

Ta] - 20.

Taroesan, rivier 23.

Taroetoeng 40, 54—50, 67.

Tebing Tinggi 18; 71, 301.

Tegigëneng 307.

Telaga Said 275, 279.

Teloek Bajoer (Emmahaven) 290.

Teloek Betoeng 17, 300, 307.

Teloek Niboeng 20, 301.

Teloek Taboehan 302 v.v.

Telögö, Boer ni— 48, 82.

Tèlong, vulkaan 77, 78, 84, 99.

Tembesi, rivier 21, 22.

Temiang, land, rivier 48, 82, 83, 200.

temperatuur 94 v.v.

tendi, tondi 100.

terrassen, terrasvorming 10, 11,35,79.

territoriale en genealogische politieke

eenheden 70, 132.

tertiaire gesteenten 35, 49, 50, 77

—

80, 82, 90, 99, 101, 274, 280.

Teungkoe de Balè 129.

Teunom, landschap, rivier 89, 335,330.

the.-, -cultuur 248, 265 v.v.

Ti lm lias 70, 71.

Ti koe 11, 27, 33.

timmerhout 8, 08. Zie ook : boschexploi-

tatie.

Timoer-Bataks. Zie: Si Baloengoen.

tin 50, 273, 280.

Tjaniago 130.

tjemara. Zie: casuarinen.

t.jipan. Zie: tapir Smiiatrensis.

Tjoebadak 35, 30.

Tjoendoeng. Boekit— 18.

Tjoeroep !!>.

Toba, hoogvlakte van— 40, 54, 53—
56, 62, OS v.v.

Toba, land, volk 40, 53, 55, 56, 59,

co. 63.

Tobameer 34, 35, 45, 40, 54, 50—59,
01, 63.

Toba (onderafdeeling) 00, 68.

Tobler, Dr.— 274.

Toedjoeh. (Goenoeng— ) 21, 24.

Toelang Bawang 9, 17.

toengkat malêkat, -panaloean. Zie: too-

verstaven.

toenong 91.
1 toesam. Zie: pinus Merkusiï.

toewak 447.
t

tondi. Zie: tendi.

Tonggali 71.

Tongkoe Poetra 330.

Tongkoe Tamboesë 49, 52.

tooverstaven 158.

Toroe, Batang-, dal van de— 42, 40,

53-55.

Tractaat van Londen 328 v.v.

tramwegen. Zie: spoor- en tramwegen,

transgressie-zee 3.

trasi 41.

Tratak Boeloeh 30, 38.

Tripö, rivier 70, 80, 81.

troeboek, -visscherij 41, 159.

tropisch regengebied 97.

tuberculose 220.

tufplateaux, tuffen 15, 17, 19, 33—35,

47, 00, 100.

tunnel 31.

*Tuuk. Dr. II. Neubronner van der

—

57, 59, 127, 130.

tijd (plaatselijke— ) 2.

tijgers 37, 39, 93, 108.

typhus 222.

ü.

Uncaria gambir. Zie: gambir.

United Company of Merchants trading

to the East Indies 319.
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United Lankat Plantations Company
Lim. 252.

V.

vaccinatie 65.

Van Daalengebergte 48, 79, 80, 82.

Van Heutszgebergte. 47, 63, 65.

Van Ileutszkrater 93.

varens 54, 101.

varkens, wilde— 8, 37, 39, 108.

Varkenshoek 1.

vasten, -maand, -plicht 463.

vee, -stapel, -teelt 44, 54, 55, 63, 69,

84, 88, 203, 230.

veeartsen 63, 188.

veelwijverij. Zie: polygamie.

veengrond 100.

'Verbeek. Dr. R. D. M.— 281.

verbinding der Atjeh- en Delinetten

302.

verbodsbepalingen 145, 153, 154.

Vereeniging tot bevordering der ka-

toencultuur in de Nederl. koloniën

240.

Vereeniging tot Natuurbescherming in

Ned. Indië 19.

'Verkerk Pistorius 215.

verweering 34, 100.

Veth 317.

vischvangst, visscherij 40, 41, 233.

Vlakke hoek 1, 9.

vleermuizen 108.

vloedbosschen in Langkat en Atjeh 8.

vloedgolf 38.

vloedstroomen. Zie: kuststroomingen.

vogels 110.

volkskarakter 204, 218.

volksonderwijs 180 v.v.

*Volz. Dr. Wilhelm— 47, 48, 74, 78,

79, 84, 106, 107.

vorstenbestuur 60.

vrouwenarbeid (overmatige—) 39, 139,

215.

vruchtafdrijving. Zie : abortus provo-

catus.

vulkaanrij door straat Soenda 16.

vulkanen 17, 54, 62, 99.

vulkanische gesteenten 47, 54, 102.

vulkanische spleten (hypothese der—

)

16.

w.
waardeering van het onderwijs 192.

Wahhabieten 325.

wak f 166.

Walirang (berg) 99.

Wë, eiland 1, 90, 99, 239, 293.

weefn ij verheid, -scholen 190, 191.

Weesberg. Zie: Seulawaïh.

wegen, aanleg 11, 16—20, 23, 27—30,
35—37, 41, 42, 45, 49, 52, 56-59,

63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 77, 83, 86,

89, 271, 286, 309.

wegenplan, Algemeen— voor Sumatra
309.

werklieden, -bevolking. Zie: koeli's.

'Westermarck. Edward— 146.

Westkust van Atjeh (afdeeling) 48, 89.

West-Sumatra Mijnen-syndicaat 284.

wichelaars 157.

wichel boek. Zie: poestaha.

Wilhelmina-gebergte 47, 48, 56, 58,

62, 66, 71, 80, 97.

Wilken 145.

Wilson 330.

winden, moessons 95 v.v.

*Wing Easton 61.

Wojla, rivier 89.

Wolterbeek 322, 324.

wör, perwörön 88.

IJ.

York, fort— 320.

ijzer 273, 286.

ijzeren dakbedekking 7, 190.

IJzerman. .1. W. 293.

zandsteen 37, 42, 102.

zandwallen langs de kust 7, 77, 92, 93.

Zeehaven en Kolenstation Sabangbaai.

KV.— 293.

Zeeland. Factory— 314, 315.

zeewinden 96.
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elfbesturende landschappen 344.

ronding 52, 53, 57, 60, 61, 63, 124,

171 v. v.. 197.

'Zeylstra, Dp. 237.

riekenhuisen. Zie: hospitalen,

riekensorg voor werklieden '27<
> v.v

Zie ook : hospitalen,

dekten 816 v.v., 224

rilver, -exploitatie '273, 283.

'Zollinger 130.

!
zout, vischzout 41, 80.

Zuid-Perlak Petroleum Mij. 274. 279.

Zuid-Sumatra. Spoorwegplan voor

—

305 v. v.

zwijnen. Zie: varkens,

zijdeteelt 105.
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